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 INTRODUÇÃO 
 

O turismo destaca-se como uma atividade de grande potencialidade que deve 

ser combinada com o projeto de crescimento econômico socialmente justo, 

ambientalmente equilibrado e com a valorização da herança cultural da sociedade, 

aliada a necessidade de entretenimento e lazer. Portanto, se faz necessário que o 

desenvolvimento turístico seja direcionado e gerido de forma sustentável, visto que, 

busca alternativas econômicas associadas ao bem-estar social e ao uso fruto do meio 

ambiente. 

A partir destas premissas, os municípios de todo o país são categorizados a 

partir do equacionamento entre a capacidade dos mesmos em promover geração de 

emprego e renda, e, a quantidade e qualidade dos turistas que os destinos recebem. 

Neste contexto, o planejamento das atividades turísticas é fundamental para 

que possam ser estabelecidas políticas públicas adequadas, capazes de estimular e 

fomentar o seu desenvolvimento, sendo uma etapa extremamente importante para 

direcionar ações que fomentem o desenvolvimento de maneira sustentável e 

responsável, maximizando os benefícios que a atividade pode causar. 

Desta forma, o Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo surge como 

um documento norteador para a gestão pública municipal, bem como para suas 

instâncias de governança, apresentando diretrizes e ações concretas para o fomento 

do setor, elaboradas de forma participativa. 

Ressalta-se a relevância do presente plano como instrumento técnico do 

planejamento e gestão da política municipal de turismo, alinhada aos principais 

potenciais e oportunidades turísticas da área, debatidas ao longo do processo de 

elaboração do Plano. Neste contexto, o plano se constitui como “o instrumento técnico 

de gestão, coordenação e condução das decisões da política turística e de apoio ao 

setor privado, de modo a dirigir seus investimentos e melhorar a capacidade 

empresarial e o acesso ao mercado turístico” (ROP, 2008). 
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O documento é estruturado em 4 tópicos principais, a saber: 

• Formulação dos Objetivos do Plano.  

• Diagnóstico Estratégico, onde é apresentada a leitura da realidade do 

turismo organizado nas quatro dimensões de análise: Mercado Turístico, 

Infraestrutura Básica e Serviços Gerais, Quadro Institucional e Aspectos 

Socioambientais, finalizando com consolidação do diagnóstico a qual 

apresenta uma síntese estratégica. 

• Estratégias de Desenvolvimento Turístico, que, assim como os 

objetivos, orientam a concepção e implementação da política pública 

delimitando o Posicionamento de Mercado Desejado para a área 

Turística.  

• Plano de Ação, que retrata todos os investimentos recomendados para 

o desenvolvimento do turismo e a delimitação de ações prioritárias.  
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 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 

Camboriú foi colonizada na segunda década do século XIX, com Baltazar 

Pinto Corrêa. Ele requereu uma carta sesmaria para ocupar uma gleba de terra e 

iniciar um povoamento, que segundo o Historiador José Boiteux, seu contemporâneo, 

Baltazar deu o nome de Freguesia do Bom Sucesso. 

Ele recebeu a carta de sesmaria no dia 26 de setembro de 1826, depois de 

passar longos anos embaraçada na cretina burocracia do Coroa no final do governo 

de D. João VI. Essa colonização iniciou no Canto Norte da Praia, conforme revela a 

carta de sesmaria, depois seguiu para a Localidade hoje conhecida como “Barra” onde 

foi criado o Município de Camboriú. 

Pertencente, de início, a Porto Belo, integrou mais tarde o território de Itajaí, 

até a data de sua emancipação, o que se verificou através da Lei n º 1.076, de 05 de 

abril de 1884. A instalação do Município ocorreu em 15 de janeiro de 1885. "Barra", 

foi inicialmente sede do Município, mas a "Vila Garcia", hoje Cidade de Camboriú, 

dado o seu crescente progresso, superior a, "Barra", passou a ser o centro 

administrativo a partir de 1890. 

O Município que atualmente chama-se Camboriú, foi primeiramente 

denominado de Freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Camboriú, e com 

o passar do tempo foi elevado à categoria de Vila, passando a ser chamada de Vila 

de Camboriú. 

Devido ao nome do Balneário Camboriú, é chamado, pelos novos habitantes, 

de Camboriú Velho. Foi Distrito pela Lei Provincial nº 292, de 26 de abril de 1849, com 

o nome de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Camboriú e, Município de Camboriú, 

pela Lei Provincial do Governador Dr. Francisco Luiz da Gama Roza, n º 1.076, de 5 

de abril de 1884. 0 Município foi instalado em 15 de janeiro de 1885. 

O significado do nome Camboriú é de origem guarani e vem do termo original 

CAMBORIGUASSU. Segundo documentos datados desde 1501, conforme nos revela 

Luís da Câmara Cascudo em sua obra mais espetacular, Camboriú era o termo que 

os autóctones usavam para denominar um peixe que hoje é chamado de robalo. O 

sufixo guassu ou guaçu, açu ou simplesmente “ú”, significa grande. Tese essa 
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sustentada pelos principais cientistas do século XIX, que estudaram a sua etimologia, 

entre eles, o botânico Francês August de Saint’Hilaire, Teodoro Sampaio entre outros. 

Pela lei do menor esforço ou corruptela do linguajar popular num fenômeno 

que os gramáticos definem como “metaplasmo de supressão por síncope”, o termo foi 

aprimorado para Camboriú, nome que consta no autógrafo da lei 1076. Mais tarde 

eruditos como vigários e escrivães, aprimoraram para Camboriú, termo definitivo 

(CÔRREA, 2019).  

Localizada a 6 km do movimentado Balneário Camboriú, Camboriú contrasta 

com o município vizinho oferecendo muito sossego para os visitantes. Com uma 

extensa área de Mata Atlântica preservada, o turismo ecológico rural é um atrativo 

que encanta os visitantes. Tudo oferecido por uma população acolhedora e 

hospitaleira, com a simplicidade e a tradição que apenas uma cidade com mais de 

130 anos de história ligada a natureza, é capaz de oferecer.  
 

2.1. ASPECTOS TERRITORIAIS 
 

Camboriú é um refúgio de localização privilegiada na região da Costa Verde & Mar 

no centro-norte da região Sul do país no Estado de Santa Catarina, fazendo limite com os 

Municípios de Balneário Camboriú, Itajaí, Brusque, Canelinha, Tijucas e Itapema, o 

município possui 214,5 km² e contava com 62.361 habitantes segundo o último censo do 

IBGE (2010). O Mapa a seguir demonstra os municípios limítrofes de Camboriú.  
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Figura 1 – Mapa de Localização de Camboriú e seus Municípios limítrofes.

 
Fonte: CITMAR, 2013. 

 

2.1.1. Dinâmica Demográfica 
 

Segundo o último Censo Demográfico realizado no ano de 2010 pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população local contabilizava 62.361 

habitantes, estimada para o ano de 2021 em 87.179 habitantes, ocupando o posto de 

17º no ranking dos Municípios mais populosos do Estado. 

Dentre as 62.361 pessoas residindo no território municipal em 2010, haviam 

59.231 na área urbana e 3.130 residentes na área rural, portanto 94,98% da 
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população vivia na área urbana e 5,02% na área rural, conforme dados dispostos na 

tabela a seguir.  

 

Tabela 1 – Dados populacionais de Camboriú, SC – 2010. 
População residente do Município de Camboriú/SC  

Situação da 
População 

Ano  
1970 1980 1991 2000 2010 2021 (est.) 

Total 9862 14038 25806 41445 62361 87.179 
Urbana 2109 9884 23538 39427 59231 - 
Rural 7753 4154 2268 2018 3130 - 

Fonte: IBGE, trabalhado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2019. 

 

No gráfico a seguir demonstram-se as curvas de evolução populacional, e fica 

evidente a curva negativa do crescimento populacional na área rural, enquanto a curva 

ascendente para a população urbana, o que exprime a necessidade de políticas 

públicas voltadas para a melhoria e manutenção das estruturas urbanas municipais. 

 

Gráfico 1 – Crescimento populacional conforme dados do IBGE. 

 
Fonte: IBGE, trabalhado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2019. 

 

A utilização da estatística nos diversos ramos de atuação é cada vez mais 

acentuada, independentemente de qual seja a atividade profissional. Um estudo 
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estatístico é uma metodologia desenvolvida para o tratamento de dados coletados, 

objetivando a classificação, a apresentação, a análise e a interpretação desses dados 

quantitativos e sua utilização para a tomada de uma decisão. 

Em estudos de projeções populacionais o analista se defronta com a situação 

de dispor de tantos dados, que se torna difícil captar intuitivamente todas as 

informações que os dados contêm. Assim sendo, é necessário reduzir a quantidade 

de informações até o ponto em que se possa interpretá-las mais claramente. 

Através do uso de certas medidas-sínteses, mais comumente conhecidas como 

estatísticas, um estudo de projeção populacional pode se resumir a um número, que 

sozinho descreve uma característica de crescimento da população de um dado local. 

Evidentemente, ao resumir um conjunto de dados, através do uso de 

estatísticas, muitas informações fatalmente irão se perder existindo, também, a 

possibilidade da obtenção de resultados distorcidos com o uso indiscriminado do 

resultado. Portanto, é necessária muita precaução, quando da análise dos resultados. 

Através dos levantamentos censitários realizados pelo IBGE, referentes às 

décadas de 1990, 2000 e 2010 é possível compreender a dinâmica populacional do 

Município, dessa maneira, avalia-se o crescimento populacional e suas respectivas 

taxas de crescimento.  

Por meio das taxas anuais de crescimento populacional estima-se a curva que 

determina a evolução populacional no Município, durante o período entre 1970 e 2010. 

O crescimento populacional futuro é determinado através de outras curvas, que 

são geradas através das funções linear, polinomial, logarítmica, exponencial e 

potencial. Essa representa a linha de tendência de crescimento populacional, baseado 

na série histórica do IBGE.  

O método dos mínimos quadrados é utilizado para averiguar o grau de 

correlação entre a curva determinada através da série histórica e a linha de tendência, 

sendo que o maior coeficiente de determinação (R²) é o adotado (mais próximo de 1). 

Dessa maneira, pode-se verificar qual das funções gera a curva de tendência mais 

próxima do crescimento populacional ocorrido no passado. 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICIPIO DE CAMBORIÚ – SC 

 

 
 

22 
 

Em paralelo, são realizados os cálculos das populações futuras utilizando a 

série histórica do Censo (1991 a 2010) pelos métodos aritmético, geométrico, previsão 

e crescimento. Sendo assim, torna-se possível gerar as taxas de crescimento através 

de cada método, que são comparadas estatisticamente com as taxas de crescimento 

calculadas através da função cujo coeficiente de determinação (R²) mais se aproximou 

de 1.  

Deste modo, pode-se aferir qual o método (aritmético, geométrico, previsão ou 

crescimento) que gera a menor diferença em relação à linha de tendência, sendo este 

método o escolhido para adotar as taxas de crescimento da projeção populacional.  

Nas projeções através dos métodos aritmético e geométrico são feitos os 

cálculos utilizando sempre dois Censos como base, podendo ser de 1991 e 2010 e de 

2000 e 2010. Já nos métodos previsão e crescimento, são utilizados os períodos entre 

os censos, podendo ser de 1991 a 2010, e de 2000 a 2010. Portanto, para cada 

método são feitas duas projeções, as quais são comparadas à linha de tendência cujo 

R² mais se aproxima de 1 para escolher as taxas de crescimento que serão adotadas 

no plano.  

A primeira taxa de crescimento adotada refere-se a taxa de crescimento anual 

dos períodos censitários de 2000 a 2010 ou então de 1991 a 2010, sendo que é 

escolhida a taxa que mais se aproxima daquelas que foram calculadas através dos 

métodos supracitados. A população a partir de 2012 é inferida aplicando-se as taxas 

de crescimento calculadas através da metodologia explicada.  

Após a avaliação dos critérios citados conclui-se que o ajustamento de curvas 

pela função polinomial é o que mais se adequa ao perfil do histórico censitário do 

Município em questão, cujo valor do coeficiente de determinação é R²= 0,99964207, 

conforme o gráfico a seguir. 
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Gráfico 2 – Ajustamento de curvas de projeção populacional pelo método aritmético 

 
Fonte: IBGE, organizado por Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2019. 

 

Assim sendo, as projeções populacionais estimadas para o período de 

abrangência do presente planejamento se apresentam na tabela a seguir, 

considerando as taxas aferidas pelo método previsão, calculado através dos Censos 

de 1991 e 2010, sendo o que mais se enquadra ao coeficiente de determinação (R²). 

 

Tabela 2 – Previsão da População de Camboriú/SC. 
Ano População 
2019 81.185 
2020 83.277 
2021 85.369 
2022 87.460 
2023 89.552 
2024 91.643 
2025 93.735 
2026 95.827 
2027 97.918 
2028 100.010 
2029 102.101 
2030 104.193 
2031 106.285 
2032 108.376 
2033 110.468 
2034 112.559 
2035 114.651 
2036 116.743 
2037 118.834 
2038 120.926 
2039 123.017 

Fonte: IBGE, organizado por Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2019. 
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Com os dados apresentados na tabela é possível afirmar que a projeção 

populacional municipal visa o crescimento da população. 

Fica evidente que a população tem procurado, cada vez mais, as áreas urbanas 

para habitarem em busca de postos de trabalho, melhores condições de moradia e 

prestação de serviços. Entende-se que as áreas urbanas devem estar preparadas 

para o contingente futuro, e, através da análise dos dados históricos e a previsão de 

crescimento da população urbana, foi possível verificar que o crescimento 

populacional urbano foi e tende a se manter positivo ao longo da próxima década. 

 

2.2. TURISMO  
 

Em Camboriú, o turismo ecológico e rural com áreas de camping, pousadas, 

cascatas, pesque e pague, local para práticas de voo livre e cicloturismo, bem como 

o turismo religioso, são possibilidades para diversificação e crescimento social, 

econômico e ambiental do município, caso haja um planejamento territorial amplo, 

contínuo e com ações a longo prazo. 

 

2.3. ASPECTOS AMBIENTAIS 
 

Clima: O clima de Camboriú é considerado ameno e na classificação de 

Köppen é do tipo Cfa (mesotérmico úmido com verões quentes). No verão, embora 

quente, suas temperaturas dificilmente alcançam os 40ºC e sua média é de 24,5°C. 

No inverno, a temperatura média é de, aproximadamente, 15,9ºC, mas as mínimas 

nas madrugadas mais frias podem atingir valores entre 0ºC e 4ºC. A média anual é 

20,4ºC.  

A média anual de chuvas é de 1768mm, sem estação seca definida. Além 

disso, eventuais enchentes e estiagens atingem a cidade, prejudicando sua 

economia e a população (CLIMATE, 2021). 

 

Hidrografia: O Município situa-se a oito metros do nível do mar. Sua rede 

hidrográfica constitui-se da bacia do Rio Camboriú, que corta o Município e o 

abastece com água potável. Suas nascentes estão no extremo sul do Município. De 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICIPIO DE CAMBORIÚ – SC 

 

 
 

25 
 

lá, corre por quarenta quilômetros até desembocar no mar, em Balneário Camboriú. 

Seus principais afluentes são os rios: Peroba, Pequeno, do Braço, dos Macacos e 

Canoas. Conta ainda com o Rio do Meio, este fazendo parte da bacia do rio Itajaí-

Açu. 

Vegetação: Segundo o IBGE (2020), a cobertura vegetal por flora nativa 

constitui-se em 65,73% de todo o seu território da Mata Atlântica, além 

de mangues no Rio Camboriú, pântanos e vegetações arbustivas. 

Relevo: Situado a 8 metros acima do nível do mar, o relevo do município é 

constituído de planície fluvial no centro e trechos de relevo ondulado, originário do 

modelo litorâneo, assim como superfícies onduladas, e montanhosas, serras de 

embasamento cristalino que compõem o relevo denominado escudo cristalino, como 

cita . Os trechos de elevações são formandos por morros como o Morro dos 

Macacos, Morro do Areal, Morro do Encano e Morro da Congonha, que abriga a 

Pedra da Guarita ou o Pico da Pedra, sendo este o ponto de maior altura, chegando 

a 720 metros. Deste ponto, muito procurado por montanhistas e adoradores da 

natureza, se tem vista para todo o Município e região (PASSOS, 2017).  

 

Solo: O solo do município é considerado do tipo álico, sendo representado 

pelo solo Podzólico Vermelho-Amarelos e inclusões de Cambissolos, ambos 

classificados como solos minerais. Os solos do tipo álico que têm como característica 

o potencial nutricional muito baixo e, consequentemente baixa fertilidade natural, 

altos teores de alumínio e baixos teores de bases trocáveis. De textura argilosa e/ou 

média/argilosa, esse tipo de solo pode apresentar afloramentos de rocha e 

pedregosidade, especialmente devido aos processos erosivos e a pouca 

profundidade da rocha matriz. (CAMBORIÚ, 2011).  
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2.4. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 
 

2.4.1. Indicadores Sociais e Econômicos 
 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM é uma síntese de 

três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. Cada 

uma dessas dimensões é avaliada por um subíndice específico, e o IDHM é calculado 

a partir da média aritmética desses três subíndices. 

A dimensão educação é a única avaliada por dois indicadores: taxa bruta de 

frequência à escola e taxa de alfabetização. A dimensão longevidade é medida pela 

esperança de vida ao nascer, e a dimensão renda pela renda domiciliar per capita.  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM varia no intervalo de 

0 a 1, sendo que mais próximo de 1, significa maior desenvolvimento. O índice é ainda 

uma média aritmética de três outros indicadores:  

• Indicador econômico: considera o produto interno bruto – PIB per capita 

em dólar e a paridade do poder de compra – PPC;  

• Indicador de saúde: analisa a expectativa de vida ao nascer;  

• Indicador de educação: avalia o índice de analfabetismo e a taxa de 

matrícula em todos os níveis de ensino.  

Deste modo, um estudo foi realizado a fim de se medir o desempenho do 

Município nos últimos anos frente à evolução de seus indicadores de desenvolvimento 

humano, suas ações no campo de saúde e da educação, e da condição dos 

domicílios.  

A caracterização da qualidade de vida do Município apoiou-se no uso de 

indicadores reconhecidos e amplamente utilizados, como é o caso do Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Mundial – 

IFDM e o Índice de Desenvolvimento Familiar.  

Em ambos os casos, foram avaliados aspectos relacionados à educação, 

longevidade, emprego e renda, acesso ao trabalho, condições habitacionais e outras 

variáveis que integram alguns dos indicadores de desenvolvimento humano 
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mencionados. A variação metodológica, bem como o distanciamento do período de 

publicação destes indicadores apontam diferenças, sobretudo na classificação do 

Município, especialmente quando se estabelece comparativos entre os indicadores 

(tabela a seguir).  

Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Camboriú é 0,726, em 2010, o 

que situa esse Município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 

0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do Município é 

Longevidade, com índice de 0,866, seguida de Renda, com índice de 0,736, e de 

Educação, com índice de 0,600. 

 

Tabela 3 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes. 
IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,230 0,404 0,600 
% de 18 anos ou mais com fundamental completo 20,20 28,65 50,87 
% de 5 a 6 anos na escola 20,94 67,64 83,44 
% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental 
REGULAR SERIADO ou com fundamental completo 46,37 59,05 85,09 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 15,19 43,85 60,35 
% de 18 a 20 anos com médio completo 15,76 20,97 31,69 
IDHM Longevidade 0,704 0,783 0,866 
Esperança de vida ao nascer 67,22 71,98 76,98 
IDHM Renda 0,623 0,656 0,736 
Renda per capita 385,15 474,88 781,76 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2019. 

 
Evolução: 

• Entre 2000 e 2010: O IDHM passou de 0,592 em 2000 para 0,726 em 2010 

- uma taxa de crescimento de 22,64%. O hiato de desenvolvimento 

humano, ou seja, a distância entre o IDHM do Município e o limite máximo 

do índice, que é 1, foi reduzido em 67,16% entre 2000 e 2010. Nesse 

período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,196), seguida por Longevidade e por 

Renda. 

• Entre 1991 e 2000: O IDHM passou de 0,466 em 1991 para 0,592 em 2000 

- uma taxa de crescimento de 27,04%. O hiato de desenvolvimento humano 

foi reduzido em 76,40% entre 1991 e 2000. Nesse período, a dimensão cujo 

índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento 

de 0,174), seguida por Longevidade e por Renda. 
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• Entre 1991 e 2010: De 1991 a 2010, o IDHM do Município passou de 0,466, 

em 1991, para 0,726, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa 

(UF) passou de 0,543 para 0,774. Isso implica em uma taxa de crescimento 

de 55,79% para o Município e 42% para a UF; e em uma taxa de redução 

do hiato de desenvolvimento humano de 51,31% para o Município e 

53,85% para a UF. No Município, a dimensão cujo índice mais cresceu em 

termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,370), seguida por 

Longevidade e por Renda. Na UF, por sua vez, a dimensão cujo índice mais 

cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,358), 

seguida por Longevidade e por Renda. 

 

Gráfico 3 – Evolução do IDHM Camboriú, SC. 

 
Fonte: Atlas Brasil, 2019. 

 
Camboriú ocupa a 1133ª posição entre os 5.565 Municípios brasileiros 

segundo o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o 

menor é 0,418 (Melgaço). 
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A renda per capita média de Camboriú cresceu 102,98% nas últimas duas 

décadas, passando de R$ 385,15, em 1991, para R$ 474,88, em 2000, e para R$ 

781,76, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período 

de 3,80%. A taxa média anual de crescimento foi de 2,35%, entre 1991 e 2000, e 

5,11%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda 

domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 

16,78%, em 1991, para 13,02%, em 2000, e para 2,78%, em 2010. A evolução da 

desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de 

Gini, que passou de 0,46, em 1991, para 0,46, em 2000, e para 0,40, em 2010. 

 
Tabela 4 – Renda, Pobreza e Desigualdade em Camboriú, SC. 

 1991 2000 2010 
Renda per capita 385,15 474,88 781,76 
% de extremamente pobres 4,53 2,55 0,12 
% de pobres 16,78 13,02 2,78 
Índice de Gini 0,46 0,46 0,40 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 
** Índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a 

diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 
representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa 

desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. 
 

Gráfico 4 – Distribuição da renda por quintos da população em Camboriú, SC – 1991/2000/2010. 

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 
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Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou 

seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 

68,98% em 2000 para 76,29% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de 

desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que estava 

desocupada) passou de 11,51% em 2000 para 3,71% em 2010. 

 
Tabela 5 – Ocupação da população de 18 anos ou mais em Camboriú, SC. 

 2010 2000 
Taxa de atividade - 18 anos ou mais 68,98 76,29 
Taxa de desocupação - 18 anos ou mais 11,51 3,71 
Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 53,04 71,99 
Nível educacional dos ocupados 
% dos ocupados com fundamental completo - 18 anos ou mais 32,11 55,40 
% dos ocupados com médio completo - 18 anos ou mais 14,96 27,85 
Rendimento médio 
% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 anos ou mais 29,01 5,88 
% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. - 18 anos ou mais 74,81 58,43 
% dos ocupados com rendimento de até 5 s.m. - 18 anos ou mais 95,56 94,09 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 
 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do 

Município, 2,56% trabalhavam no setor agropecuário, 0,45% na indústria extrativa, 

9,40% na indústria de transformação, 21,15% no setor de construção, 0,80% nos 

setores de utilidade pública, 18,96% no comércio e 43,83% no setor de serviços. 

 

Gráfico 5 – Composição da população de 18 anos ou mais em Camboriú, SC. 

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 
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Camboriú possui como suas principais atividades econômicas o 

comércio,  indústria, agropecuária (com predominância do cultivo de arroz 

irrigado), mineração de granito e mármore, turismo ecológico e rural. O setor agrícola 

conta também com a produção de milho, frutas, hortaliças, feijão, aipim e outras com 

menor representatividade. 

Na pecuária, há criação de gados bovinos, suínos, caprinos, ovinos e aves, 

tanto de corte tanto para produção de ovos. As propriedades rurais são constituídas 

de minifúndios (pequenas propriedades), a grande maioria, familiar. Completam-se as 

plantações de pinus e eucaliptos para o setor madeireiro. 

Na mineração, além das pedreiras, Camboriú dispõe ainda de reservas 

de argila para cerâmica. Possui também fontes de água mineral. 

A indústria constitui-se das cerâmicas para produção de telhas e tijolos, 

madeireira, metalúrgica, concreteiras, móveis e têxteis (confecção). 

 
 OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 
 

Promover o desenvolvimento territorial do turismo no Município de Camboriú, 

possibilitando institucionalizar uma política municipal, bem como melhorar a qualidade 

do produto turístico no destino. 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Estruturar o segmento do Turismo Rural no Município através da 

participação da população rural do Município; 

• Institucionalizar uma Política Municipal para o desenvolvimento do turismo 

em Camboriú. 
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• Potencializar os segmentos que já estão sendo desenvolvidos no 

Município, como turismo de base comunitária por meio do projeto Acolhida 

na Colônia, ecoturismo, cicloturismo e o turismo religioso. 

• Potencializar e ampliar o Ecoturismo do Município a fim de criar 

oportunidades para a comunidade neste segmento; 

• Estimular as práticas que promovam a conservação dos recursos naturais 

e a valorização da cultura e patrimônio local; 

• Fomentar o desenvolvimento de produtos e serviços segmentados e 

integrados à oferta turística regional; 

• Ampliar a oferta e a qualidade da infraestrutura básica e de apoio ao turismo 

do Município; 

• Capacitar os empresários dos equipamentos turísticos e de apoio ao 

turismo de Camboriú; 

• Apontar possibilidades de patrimonialização, seja material ou imaterial. 

 

Todos os objetivos propostos serão validados ou alterados pelas oficinas/ 

audiências que serão realizadas. 

 

 ANÁLISE DO MERCADO TURÍSTICO 
 

4.1. DEMANDA TURÍSTICA ATUAL 
 

A análise da demanda turística atual é um instrumento fundamental para o 

planejamento turístico do Município. Seu objetivo é identificar o perfil dos turistas e 

entender suas relações com a oferta turística por meio de dados concretos, tais como: 

características demográficas (faixa etária, sexo, local de residência); sociológicas 

(situação socioeconômica, ocupação, composição familiar, nível de escolaridade); 

econômicas (renda) e turísticas (meios de transporte utilizado, motivação da viagem, 

tempo de permanência no destino, localidades preferidas, avaliações qualitativas 

subjetivas).  

Como resultado da análise destes dados, pode-se obter informações 

relacionadas aos aspectos positivos e negativos dos serviços, equipamentos e 

infraestruturas turísticas, bem como à evolução da atividade turística no Município e 
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das tendências futuras para a localidade e região. Desta forma, o planejamento futuro 

poderá direcionar políticas, planos, programas, projetos turísticos, adaptados e 

coerentes com o perfil e as expectativas dos turistas que visitam ou pretendem visitar 

a cidade de Camboriú. 

 

4.1.1. Realização da Pesquisa 
 

O estudo da demanda retrata o quadro geral dos turistas, entretanto a pesquisa 

não é capaz de abranger todo o universo de visitantes. Por isso, delimitou-se uma 

amostra de 146 questionários aplicados aos turistas que fossem maiores de 18 anos. 

O período de maior fluxo turístico no Município é no mês de abril, que atrai 

turistas de todo o Brasil e também do exterior para o Evento Religioso Congresso 

Internacional dos Gideões Missionários da Última Hora. A cidade recebeu cerca de 

150 mil pessoas durante o evento no ano de 2019.  

A pesquisa da demanda turística atual foi realizada por empresa privada e 

encomendada pelo Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde & Mar 

(CITMAR) para o ano de 2020.  

 

4.1.2. Resultados Obtidos com a Pesquisa de Demanda Primária da Alta 
Temporada de 2020 

 

Na realização da pesquisa primária para a análise da demanda turística atual 

do Município, foram obtidos os resultados apresentados a seguir. 

 

1) Cidade de Origem:  
 

Em relação à cidade de origem dos entrevistados, apurou-se uma grande 

diversidade de localidades. Para a amostragem realizada, apresenta-se 66 

localidades diferentes, sendo que a maior parte dos entrevistados são oriundos das 

cidades vizinhas de Balneário Camboriú (26 turistas) e Itajaí (13 turistas), seguidos 

dos turistas provenientes de Curitiba (9 turistas) e de São Paulo (8 turistas). 
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Interessante destacar a presença de turistas oriundos das cidades de Rio 

Branco (AC), Belém (PA) e Recife (PE), distantes de Camboriú cerca de 3.800 km, 

3.400 km e 3.300 km, respectivamente.  

Percebe-se, também, com a pesquisa que a maior parte dos turistas/visitantes 

vem de cidades próximas, com distâncias inferiores a 100 km de Camboriú. Este dado 

está diretamente relacionado com o fato de os automóveis/motocicletas próprios 

serem o principal meio de locomoção dos turistas que visitam o Município.  
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Gráfico 6 – Cidade de origem dos turistas. 

 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 
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Gráfico 1 – Cidade de origem dos turistas (continuação). 

 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 
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2) Estado: 
 
Em relação aos Estados de origem dos visitantes de Camboriú, foram 

entrevistados turistas de 11 Estados da Federação. Os Estados da Região Sul do País 

(SC, RS e PR) e o Estado de São Paulo apresentaram um número significativo de 

turistas, sendo que a maioria são do próprio Estado de Santa Catarina, seguidos dos 

turistas provenientes de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do Paraná, 

respectivamente. Destaca-se o Acre como o Estado mais distante do destino. 

 
3) País: 

 

Foram identificados 6 turistas estrangeiros de 4 países distintos, totalizando 

aproximadamente 4% de turistas estrangeiros dentre os entrevistados. Metade deles 

(3 turistas) são provenientes da Argentina (2% do total de entrevistados), 1 turista é 

proveniente do Paraguai (0,7% dos entrevistados), 1 da Venezuela (0,7% dos 

entrevistados), e 1 do Canadá (0,7% dos entrevistados). 

 

4) Tempo de Permanência no Destino: 
 

A maioria dos entrevistados (52%) afirmou não pernoitar no destino, enquanto 

6% afirmaram permanecer por apenas 1 noite no destino, 12% por 2 noites, 10% por 

3 noites, 12% de 4 a 9 noites, 3% de 10 a 14 noites, 1% por 27 noites, 1% por 30 

noites, e 1% por 50 noites. Do total de 146 entrevistados, 2% afirmaram pernoitar no 

Município, mas não informaram por quantas noites. 

Estes dados são de fundamental importância para o entendimento do Turismo 

em Camboriú e sugerem deficiência da gestão pública local relacionada ao turismo, 

pouca oferta hoteleira, falta de infraestrutura nos atrativos turísticos, dentre outros 

aspectos que favorecem o pouco tempo de permanência do turista no Município. A 

Tabela e o Gráfico a seguir apresentam os números relacionados ao tempo de 

permanência do turista em Camboriú. 
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Tabela 6 – Tempo de permanência do turista em Camboriú.  
Número de noites Número de pessoas Percentual 

Não pernoitaram 76 52% 
1 noite 9 6% 
2 noites 18 12% 
3 noites 14 10% 
4 noites 2 1% 
5 noites 5 3% 
6 noites 2 1% 
7 noites 7 5% 
8 noites 3 2% 
10 noites 2 1% 
12 noites 1 1% 
14 noites 1 1% 
27 noites 1 1% 
30 noites 1 1% 
50 noites 1 1% 

Pernoitaram, mas não responderam 
por quantas noites 3 2% 

Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 
Cidades, 2020. 

 

Gráfico 7 – Tempo de permanência do turista em Camboriú. 

Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 
Cidades, 2020. 

 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Não
 pe

rno
ita

ram
1 n

oit
e

2 n
oit

es

3 n
oit

es

4 n
oit

es

5 n
oit

es

6 n
oit

es

7 n
oit

es

8 n
oit

es

10
 no

ite
s

12
 no

ite
s

14
 no

ite
s

27
 no

ite
s

30
 no

ite
s

50
 no

ite
s

Pern
oit

ara
m (s

em
 in

for
maç

õe
s)



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICIPIO DE CAMBORIÚ – SC 

 

 
 

39 
 

5) Faixa Etária: 
 

A maior parte dos turistas entrevistados tinha idade na faixa etária entre os 31 

a 40 anos (29%), seguidos da faixa etária entre 51 a 65 anos com 18%. Em ambas as 

faixas etárias dos 19 a 25 anos e dos 41 a 50 anos identificou-se 17% dos 

entrevistados, na faixa dos 26 a 30 anos estavam 14% dos turistas, e por fim os 

visitantes com faixa etária acima dos 65 anos foram a minoria registrada e 

representaram apenas 5% do total dos entrevistados.  

A pesquisa nesse quesito apresentou uma ampla diversidade de faixas etárias 

das pessoas que visitam o destino, e um determinado equilíbrio entre estas faixas, o 

que indica a possibilidade de ampliar e diversificar a roteirização dos atrativos 

turísticos do Município. 

 

6) Gênero: 
 
Dentre os gêneros dos 146 visitantes/turistas que estiveram em Camboriú no 

período de aplicação do questionário, 51% se identificaram do gênero feminino e 45% 

do gênero masculino, sendo que 4% não responderam.  

 

7) Como soube do destino: 
 
Essa questão abrange as diversas possibilidades atuais de interação 

propiciada por outras ferramentas de divulgação. Por outro lado, verifica-se que a 

divulgação entre conhecidos continua sendo a melhor ferramenta de divulgação do 

destino, que teve a capacidade de atrair metade dos visitantes/turistas entrevistados, 

com 50% do montante respondendo que soube do destino através de amigos ou 

parentes, seguidos de 23% dos entrevistados afirmando que já conheciam, 13% que 

souberam do destino através da Internet, 5% através de televisão, 6% de outras 

formas e 3% não responderam. 

Portanto, esses dados sugerem que o marketing do Município relacionado aos 

seus atrativos turísticos, é deficiente, já que a grande maioria dos visitantes souberam 

dos atrativos através de conhecidos e familiares. Sendo assim, se o município 
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possuísse uma forma de divulgação via meios de comunicação, como internet ou TV, 

a quantidade de visitante poderia ser muito mais expressiva.  

 

8) Qual o motivo da viagem: 
 

Com o resultado desta pergunta obteve-se uma visão nítida de que as 

férias/lazer são a principal motivação dos visitantes/turistas que procuraram o destino 

Camboriú, representando 80% dos entrevistados. Em seguida, a motivação em visitar 

amigos e parentes foi representada por 4% dos entrevistados, 3% indicaram a 

motivação da viagem como sendo os negócios, férias e lazer, e 3% indicaram que os 

esportes e trilhas foram a sua principal motivação. A busca por experiências diferentes 

foi a motivação apresentada por 1% dos entrevistados, e outros 1% indicaram que a 

motivação em visitar Camboriú foi devido a estarem em trânsito. Do total de 

entrevistados, 8% não responderam à questão. 

 

Gráfico 8 – Motivo da viagem. 

 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
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9) Meio de transporte utilizado: 
 

A divisão dos meios de locomoção é definida por uma categoria que vai do 

carro próprio, transporte público ou até mesmo bicicleta. Essa questão é de profunda 

importância para analisar parte da cadeia produtiva do turismo no que se refere à 

organização das viagens e passeios, e a indicação da maior ou menor pressão da 

demanda turística frente aos serviços públicos e infraestrutura relacionada a 

mobilidade no Município. 

Pode-se observar que a maior parte dos turistas/visitantes se locomoveram até 

Camboriú através de carro/moto próprio, representando 82% do total de entrevistados. 

Este dado pode estar relacionado com a forma de organização da viagem pelos 

turistas, tendo em vista que a maioria indicou organizar por conta própria sua viagem, 

e com o fato de que a maioria dos turistas entrevistados são provenientes de cidades 

catarinenses distantes em até 100 km de Camboriú. 

Ainda do total de entrevistados, 4% viajaram de ônibus fretado, seguidos de 

5% que chegaram ao destino através de ônibus convencional urbano, 2% que optaram 

por alugar um carro (em sua maioria turistas provenientes de outros estados), 2% 

chegaram ao destino de carona com amigos/parentes, 2% chegaram de van, utilitário 

ou micro-ônibus, 1% chegaram ao destino de bicicleta, e 2% de outras formas de 

locomoção. 

 

10) Com quem viajou: 
 
Neste quesito constatou-se a predominância de viagens em família, totalizando 

60% dos entrevistados. Cerca de 21% dos entrevistados viajaram em casal, 12% 

viajaram entre amigos, 6% optaram por viajar sozinhos e apenas 1% viajaram com 

um grupo organizado ou excursão. 

 

11) Número de acompanhantes: 
 
Esta questão refere-se ao número de acompanhantes que viajaram/fizeram o 

passeio junto ao entrevistado. Nota-se que a grande maioria dos turistas estavam 

acompanhados com até 5 pessoas, totalizando 84% dos entrevistados. Foram 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICIPIO DE CAMBORIÚ – SC 

 

 
 

42 
 

contabilizados 12% de entrevistados que estiveram no destino na companhia de 6 a 

10 pessoas, 3% na companhia de 11 a 17 pessoas, e 1% com até 30 acompanhantes, 

estes últimos provavelmente àqueles que optaram por fazer a viagem em excursão. 

 

12) Gasto diário do grupo com hospedagem: 
 
Em relação ao gasto médio diário do grupo no destino com hospedagem, dos 

31 entrevistados que responderam, nota-se que aproximadamente 16% dos 

entrevistados gastam até R$ 100,00 no destino, seguidos de 33% que gastam entre 

R$ 100,00 e R$ 200,00, 10% que gastam entre R$ 200,00 e R$ 300,00, 17% entre R$ 

300,00 e R$ 500,00, 15% entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00, e 9% que gastam por grupo 

entre R$ 1.000,00 e R$ 1.800,00.  

 
13) Gasto diário do grupo com compras e souvenirs: 

 
Em relação ao gasto médio diário do grupo no destino com compras e 

souvenirs, dos 26 entrevistados que responderam, nota-se que 43% dos entrevistados 

gastam até R$ 100,00 no destino, seguidos de 34% que gastam entre R$ 100,00 e R$ 

200,00, 8% que gastam entre R$ 200,00 e R$ 300,00, 15% entre R$ 300,00 e R$ 

500,00.  

 
14) Gasto diário do grupo com transporte: 

 
Em relação ao gasto médio diário do grupo no destino com transporte, dos 21 

entrevistados que responderam, nota-se que 29% dos entrevistados gastam até R$ 

50,00, seguidos de 33% que gastam entre R$ 50,00 e R$ 100,00, 24% que gastam 

entre R$ 100,00 e R$ 200,00, 5% entre R$ 200,00 e R$ 300,00 e 9% entre R$ 300,00 

e R$ 900,00. 

 

15) Gasto diário do grupo com alimentação: 
 
Em relação ao gasto médio diário do grupo no destino com alimentação, dos 

95 entrevistados que responderam, nota-se que 14% dos entrevistados gastam até 
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R$ 50,00, seguidos de 24% que gastam entre R$ 50,00 e R$ 100,00, 19% que gastam 

entre R$ 100,00 e R$ 150,00, 21% entre R$ 150,00 e R$ 200,00, 15% entre R$ 200,00 

e R$ 300,00, 4% que gastam por grupo entre R$ 300,00 e R$ 500,00, 1% que gastam 

R$ 600,00, 1% que gastam R$ 700,00 e 1% que gastam R$ 1.400,00. 

 

16) Gasto diário do grupo com lazer, entretenimento e cultura: 
 
Em relação ao gasto médio diário do grupo no destino com lazer, 

entretenimento e cultura, dos 16 entrevistados que responderam, nota-se que 18% 

dos entrevistados gastam até R$ 30,00, seguidos de 6% que gastam R$ 70,00, 13% 

que gastam R$ 100,00, 32% entre R$ 100,00 e R$ 150,00, 19% que gastam R$ 

200,00, 6% que gastam R$260,00 e 6% que gastam R$ 2.100,00. 

 

17) Renda Salarial: 
 

Realizou-se também um levantamento socioeconômico das pessoas 

entrevistadas, a fim de traçar o padrão em relação a renda salarial dos 

turistas/visitantes, levando-se em conta que o salário mínimo atual para o período da 

pesquisa era de R$ 998,00. Desta forma, percebeu-se que cerca de 2/3 dos 

entrevistados, ou 68% destes, possuíam renda salarial entre 2 a 10 salários mínimos, 

sendo que 34% afirmam possuir uma renda entre 2 a 4 salários mínimos, e outros 

34% entre 4 a 10 salários mínimos. Ainda em relação ao total de entrevistados 17% 

afirmaram possuir renda de até 2 salários mínimos, 7% de 10 a 20 salários mínimos, 

2% acima de 20 salários mínimos, 1% declarou não ter renda, e 5% dos entrevistados 

optaram por não responder à questão ou não souberam responder. 

 

18) Principal Meio de Hospedagem Utilizado: 
 

Essa questão demonstra os tipos de meios de hospedagem preferidos ou que 

foram optados pelos entrevistados, onde 19% afirmaram se hospedar em hotéis, 14% 

em casas de amigos ou parentes, 6% se hospedaram em pousadas, 3% em casa ou 

apartamento alugado, 3% em sua casa de veraneio própria, 1% em residencial, e 54% 

não responderam a questão. 
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19)  Como organizou sua viagem: 
 

Essa questão demonstra que 69% dos entrevistados organizaram sua viagem 

por conta própria, 13% receberam dicas de amigos e/ou parentes, 9% consultaram a 

internet, 1% organizaram com agências de viagem, 1% com consulta a guias de 

informações turísticas e 7% não responderam à questão.  

 

20) Visitou outros Municípios em Santa Catarina? 
 
A maior parte dos visitantes, cerca de 58% dos turistas entrevistados, 

afirmaram terem visitado outros Municípios, incluindo Camboriú dentre um roteiro 

mais amplo. Outros 32% dos entrevistados afirmaram que visitaram apenas 

Camboriú, e 10% optaram em não responder à questão. Dentre as cidades mais 

visitadas pelos turistas que também visitaram Camboriú, destaca-se Balneário 

Camboriú como a cidade mais visitada da região por 29% dos entrevistados, seguida 

de Itajaí com 14% e Florianópolis com 11%. A principal motivação dos turistas para 

visitar outros Municípios foi o lazer (45% dos entrevistados), e as praias (32% dos 

entrevistados).  

Importante ressaltar que este questionário foi aplicado nos demais Municípios 

da Região Turística Costa Verde & Mar, como parte da mesma pesquisa 

encomendada por CITMAR, e do total de 1.343 turistas que foram entrevistados 

nestes outros Municípios, apenas 1% afirmaram ter visitado também o Município de 

Camboriú. Este número reflete a pouca atratividade que Camboriú tem sido capaz de 

despertar nos turistas, até mesmo entre os presentes na própria Região Turística 

Costa Verde & Mar. O Gráfico a seguir ilustra as demais cidades visitadas pelos 

turistas que visitaram Camboriú. 
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Gráfico 9 – Municípios que também foram visitados pelo turista que buscou Camboriú como destino. 

 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 
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21) Você utilizou os seguintes serviços? 
 
Os serviços de alimentação e lazer foram utilizados por 72% e 53% dos 

entrevistados, enquanto os serviços de compras por 36% e os serviços de transporte 

público por apenas 6% dos entrevistados. A tabela a seguir apresenta os valores 

relacionados aos serviços citados. 

 
Tabela 7 – Percentual de utilização dos serviços de alimentação, compras, lazer e transporte 

público. 

Questões / 
Respostas 

Você usou os 
serviços de 

alimentação? 

Você usou os 
serviços de 
compras? 

Você usou os 
serviços de 
transporte 
público? 

Você usou os 
serviços de 

lazer? 

SIM 105 72% 52 36% 9 6% 78 53% 

NÃO 41 28% 94 64% 137 94% 68 47% 

NÃO RESPONDEU 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 146 100% 146 100% 146 100% 146 100% 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
 

22)  Você visitou estes atrativos?  
 
Os atrativos naturais foram sem dúvidas os mais procurados pelos turistas que 

estiveram em Camboriú, sendo que 88% visitaram algum atrativo natural. Em 

contrapartida os atrativos culturais foram visitados por apenas 16% dos entrevistados. 

A tabela a seguir apresenta os valores relacionados aos atrativos citados. 

 
Tabela 8 – Percentual de visitação dos atrativos naturais e culturais. 

Questões / 
Respostas 

Você visitou algum 
atrativo natural? 

Você visitou algum 
atrativo cultural? 

SIM 129 88% 24 16% 

NÃO 17 12% 122 84% 

NÃO RESPONDEU 0 0% 0 0% 

TOTAL 146 100% 146 100% 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
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23)  Você recomendaria o Município a outras pessoas? Pretende retornar?  
 

Interessante perceber que praticamente a totalidade dos turistas entrevistados 

(98%) afirmaram que recomendariam o destino turístico Camboriú a outras pessoas, 

e também que pretendem retornar ao Município (98%). Estes dados são coerentes 

com a pesquisa de satisfação sobre a avaliação geral da estadia em Camboriú em 

que 92% dos turistas relataram avaliação como sendo Muito Boa ou Boa.  

 
Tabela 9 – Percentual de turistas que recomendariam e retornariam a Camboriú. 

Questões / Respostas 
Recomendaria o 

Município a outras 
pessoas? 

Pretende 
retornar? 

SIM 142 98% 144 98% 

NÃO 2 1% 1 1% 

NÃO RESPONDEU 2 1% 1 1% 

TOTAL  146 100% 146 100% 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
 

24)  Avaliação sobre a infraestrutura urbana, infraestrutura turística, serviços e 
impressões: 

 

O resultado da questão apresentada gerou uma tabela com os valores que 

servirão de base para os Planos, Ações, Projetos e Programas, bem como para os 

apontamentos das impressões e avaliação da infraestrutura urbana, infraestrutura 

turística, aspectos do Município e dos serviços encontrados/utilizados pelos 

entrevistados. A Tabela e os Gráficos a seguir apresentam estes dados. 
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Tabela 10 – Avaliação sobre a infraestrutura urbana, turística, serviços e impressões gerais sobre Camboriú. 

Critério  Hospitalidade  Sinalização 
Turística 

 Centro de 
informações 

turísticas 
Trânsito Acesso  Segurança 

Limpeza pública 
/ conservação 

do entorno 

Relação 
qualidade x preço 

do destino 

Muito Bom  70 48% 34 23% 23 16% 16 11% 19 13% 32 22% 44 30% 25 17% 

Bom 68 47% 67 46% 44 30% 51 35% 58 40% 81 56% 72 49% 78 53% 

Regular 5 3% 32 22% 25 17% 46 32% 41 28% 19 13% 23 16% 26 18% 

Ruim  1 1% 3 2% 7 5% 17 11% 16 11% 5 3% 1 1% 3 2% 

Péssimo 0 0% 3 2% 6 4% 14 10% 6 4% 2 1% 2 1% 4 3% 

Não 
respondeu 2 1% 7 5% 41 28% 2 1% 6 4% 7 5% 4 3% 10 7% 

TOTAL  146 100% 146 100% 146 100% 146 100% 146 100% 146 100% 146 100% 146 100% 

Critério 

Serviços de 
hospedagem 
(hotel/pousad

a) 

Serviços de 
alimentação 

Serviços de 
compras 

Serviços de 
transporte 

público 
Serviços de lazer Atrativos 

naturais 
Atrativos 
culturais 

 Avaliação geral 
da sua estada 

Muito Bom  13 26% 32 28% 24 39% 3 18% 31 35% 58 46% 10 29% 47 32% 

Bom 26 52% 65 58% 18 30% 2 12% 46 53% 58 46% 10 29% 88 60% 

Regular 1 2% 6 5% 2 3% 2 12% 2 2% 3 3% 3 9% 4 3% 

Ruim  0 0% 0 0% 1 2% 1 6% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 

Péssimo 0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 

Não 
respondeu 10 20% 10 9% 16 26% 8 46% 8 9% 5 4% 11 33% 5 4% 

TOTAL  50 100% 113 100% 61 100% 17 100% 88 100% 125 100% 34 100% 146 100% 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 
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Gráfico 10 – Avaliação da Hospitalidade. 

 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
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como Bom, 23% como Muito Bom, 22% como Regular, 4% como Ruim ou Péssimo, 
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Gráfico 11 – Avaliação da Sinalização Turística. 

 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
 

Gráfico 12 – Avaliação do Centro de Informações Turísticas. 

 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
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Gráfico 13 – Avaliação do Trânsito. 

 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
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Gráfico 14 – Avaliação da Segurança. 

 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
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Gráfico 15 – Avaliação dos Acessos. 

 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
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mais procurados pelos turistas, se dão por estradas rurais que demandam melhorias, 
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Gráfico 16 – Avaliação da Limpeza Pública / Conservação do Entorno. 

 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
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Muito Bom ou Bom, 16% como Regular e apenas 2% como Ruim ou Péssimo. Outros 

3% não responderam.  

 
Gráfico 17 – Avaliação da Relação qualidade x preço do destino. 

 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
 

O fator relação qualidade comparada com os preços do destino foi avaliada 

como Bom por 53% dos entrevistados, 18% consideraram Regular, 17% Muito Bom e 

5% como Ruim ou Péssimo. Outros 7% não responderam. 

 
Gráfico 18 – Avaliação dos Serviços de Hospedagem. 

 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
 

Apesar de que apenas 25% dos entrevistados declaram terem se hospedado 

em hotel ou pousada, a avaliação destes serviços foi bastante positiva com 78% de 
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avaliações como Muito Bom ou Bom, e apenas 2% como Regular, sendo que não 

houveram avaliações como Ruim ou Péssimo. Outros 20% não responderam. 

 
Gráfico 19 – Avaliação dos Serviços de Alimentação. 

 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
 

Do total de entrevistados 72% declararam ter utilizado os serviços de 

alimentação no Município, que obtiveram uma avaliação bastante positiva com 86% 

de avaliações como Muito Bom ou Bom, e apenas 5% como Regular, sendo que não 

houveram avaliações como Ruim ou Péssimo. Outros 9% não responderam. 

 
Gráfico 20 – Avaliação dos Serviços de Compras. 

 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
 

Apenas 36% dos entrevistados declararam ter utilizado os serviços de compras 

e a avaliação destes serviços pode ser considerada positiva, pois 39% avaliaram 
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como Muito Bom, 30% como Bom e apenas 5% como Regular ou Ruim. Outros 26% 

não responderam.  

 
Gráfico 21 – Avaliação dos Serviços de Transporte Público. 

 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
 

Os serviços de transporte público foram utilizados por apenas 6% dos 

entrevistados. Este percentual mínimo de utilização está diretamente relacionado com 

o fato de 82% dos entrevistados terem declarado utilizar veículo próprio para chegar 

ao destino. Apesar dos serviços de transporte público ter sido pouco utilizado, a 

avaliação geral destes serviços pode ser considerada insatisfatória, visto que 24% dos 

entrevistados avaliaram como Regular, Ruim ou Péssimo, 18% como Muito Bom e 

12% como Bom. Outros 46% não responderam. 

 
Gráfico 22 – Avaliação dos Serviços de Lazer. 

 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
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Os serviços de lazer foram utilizados por apenas 53% dos entrevistados e 

tiveram uma avaliação bastante positiva, com 88% de avaliações como Muito Bom ou 

Bom, 3% com o Regular ou Ruim, sendo que não houveram avaliações como 

Péssimo. Outros 9% não responderam. 

 
Gráfico 23 – Avaliação dos Atrativos Naturais. 

 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
 

Os atrativos naturais estão incluídos dentre os principais atrativos turísticos de 

Camboriú. Nesta pesquisa pode-se constatar que 88% dos turistas procuraram este 

tipo de atrativo em sua visita ao Município, os quais tiveram uma excelente avaliação 

pelos entrevistados, visto que 92% avaliaram como Muito Bom ou Bom e apenas 4% 

como Regular ou Ruim, sendo que não houveram avaliações como Péssimo. Outros 

4% não responderam. 

 
Gráfico 24 – Avaliação dos Atrativos Culturais. 

 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
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Os atrativos culturais foram procurados por apenas 16% dos entrevistados, 

sendo que 29% avaliaram como Muito Bom, 29% como Bom, 9% como Regular e não 

houveram avaliações como Ruim ou Péssimo. Outros 33% não responderam. 

 
Gráfico 25 – Avaliação geral da estada. 

 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
 

Considerando o critério de avaliação geral da estada no Município, pode-se 

perceber que 92% dos entrevistados avaliaram como Muito Bom ou Bom, sendo 60% 

como Bom e 32% como Muito Bom. Apenas 3% avaliaram como Regular, 1% como 

Péssimo e não houveram avaliações como Ruim. Outros 4% não responderam. 

Estas avaliações indicam uma boa estrutura turística do Município e ressaltam 

o potencial de desenvolvimento turístico de Camboriú, que apesar de possuir algumas 

deficiências em determinados setores e melhorias a serem realizadas, de modo geral 

obteve uma avaliação que pode ser considerada bastante positiva. 
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4.2. DEMANDA TURÍSTICA PERCEBIDA EM 2018 

 

4.2.1. Resultados Obtidos com a Pesquisa de Demanda Primária na Alta 

Temporada de 2018 

 

A pesquisa foi aplicada no Município de Camboriú e foi encomendada por 

CITMAR (2018), sendo entrevistados 56 turistas no período entre 21/12/2017 e 

22/02/2018. Com a realização da pesquisa primária para a análise da demanda 

turística do Município percebido em 2018 foram obtidos os seguintes resultados. 

 

1) Cidade de Origem:  

 

A pesquisa realizada identificou visitantes de 42 localidades diferentes. As 

cidades que mais se destacaram tiveram, cada uma, 2 turistas, sendo elas as cidades 

de São Paulo (SP), Americana (SP), Guarulhos (SP), Rio do Sul (SC), São Miguel do 

Guaporé (RO), Curitiba e Maringá (PR) e Ponta Porã (MS). 

 

2) Estado: 

 

Em relação aos visitantes e seus Estados de origem, foram entrevistados 

turistas de 10 Estados diferentes da Federação, sendo eles: Rio Grande do Sul, 

Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do 

Sul, Bahia, Maranhão, Sergipe e Rondônia. A maior parte dos entrevistados é 

proveniente de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Destaca-se 

Rondônia como o Estado mais distante do destino. 

 
3) País: 

 

Em relação a presença de turistas de outros países, foram identificados 3 

turistas provenientes da Argentina, totalizando cerca 5% dos entrevistados. 
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4) Tempo de Permanência no destino: 

 

Em relação ao tempo de permanência no destino a pesquisa indicou que 2% 

dos entrevistados não pernoitaram em Camboriú, 2% pernoitaram 1 noite, 14% 

pernoitaram 2 noites, 29% dos entrevistados pernoitaram 3 noites, 27% pernoitaram 

4 noites, 9% pernoitaram 5 noites, 5% pernoitaram 7 noites, 2% pernoitaram 8 noites, 

2% pernoitaram 9 noites, 4% pernoitaram 10 noites, 2% pernoitaram 15 noites e 2% 

pernoitaram 30 noites. A Tabela a seguir apresenta os dados do tempo de 

permanência do turista em Camboriú. 

 
Tabela 11 – Tempo de permanência do turista em Camboriú (2018).  

Número de noites Número de pessoas Percentual 

Não pernoitaram 1 2% 
1 noite 1 2% 
2 noites 8 14% 
3 noites 17 29% 
4 noites 15 27% 
5 noites 5 9% 
7 noites 3 5% 
8 noites 1 2% 
9 noites 1 2% 
10 noites 2 4% 
15 noites 1 2% 
30 noites 1 2% 

Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2018). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 
Cidades, 2020. 

 

5) Faixa Etária: 

 
A pesquisa apresenta que a maior parte dos entrevistados apresentavam idade 

na faixa etária entre os 41 a 50 anos representando 29%, seguido da faixa etária dos 

26 a 30 anos com 25%, 31 a 40 anos com 23%, posteriormente seguido dos 51 a 65 

anos com 12%, a faixa dos 19 a 25 anos com 7% e por fim os visitantes/turistas com 

faixa etária das pessoas acima dos 65 anos, que representaram a minoria dos 

visitantes com apenas 4%.  
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6) Gênero: 

 
Dentre os 56 entrevistados 61% se identificam do gênero feminino e 36% do 

gênero masculino, sendo que 3% não responderam.  

 

7) Como soube do destino: 

 

77% dos entrevistados responderam que souberam do destino através de 

amigos ou parentes, seguidos de 14% que souberam do destino através da Internet, 

5% dos entrevistados afirmaram que já conheciam, e 2% através de televisão. Outros 

2% não responderam. 

 

8) Qual o motivo da viagem: 

 

50% dos entrevistados vieram visitar amigos e parentes, 46% procuraram o 

destino por férias/lazer, seguidos de 2% que vieram por balada/festa, e 2% não 

responderam. 

 
9) Meio de transporte utilizado: 

 
Pôde-se observar que a maior parte dos turistas/visitantes se locomoveram até 

Camboriú através de carro/moto próprio representando 73% do total de entrevistados, 

20% viajaram de ônibus de linha, seguidos de 7% que chegaram ao destino através 

de avião. 

 

10) Com quem viajou: 

 
Notou-se a predominância de viagens em família totalizando 52% dos 

entrevistados, 27% viajaram em casal, 13% optaram por viajar sozinhos e 8% viajaram 

entre amigos. 
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11) Número de acompanhantes: 

 

A grande maioria dos entrevistados viajaram com até 5 acompanhantes, 

totalizando 85% e 2% tiveram a companhia de 6 a 10 pessoas. Dos 85% que viajaram 

com até 5 pessoas, 36% viajaram em 2 pessoas, 25% em 3 pessoas, 19% em 4 

pessoas e 5% em 5 pessoas. Outros 13% não responderam. 

 

12) Renda Salarial: 

 

55% dos entrevistados afirmaram possuir renda entre 2 a 4 salários mínimos, 

27% possuir até 2 salários mínimos, 16% entre 4 a 10 salários mínimos, e 2% dos 

entrevistados optaram por não responder à questão ou não sabiam. 

 

13) Principal Meio de Hospedagem Utilizado: 

 

75% dos turistas entrevistados ficaram hospedados em casas de amigos ou 

parentes, 14% se hospedaram em hotéis, 4% em casa ou apartamento alugado, 2% 

se hospedaram em pousadas, 2% em república de estudantes e 3% não 

responderam.  

 

14)  Como organizou sua viagem: 

 

Essa questão demonstra que 54% dos entrevistados organizaram sua viagem 

por conta própria, 37% receberam dicas de amigos e/ou parentes, 9% consultaram a 

internet.  

 

15) Visitou outros Municípios em Santa Catarina? 

 

A maior parte dos entrevistados visitou outros Municípios, totalizando 77% dos 

turistas. Os demais 23% dos entrevistados permaneceram apenas em Camboriú. 

Dentre os Municípios mais visitados destaca-se Balneário Camboriú como a cidade 

mais procurada por 65% dos entrevistados. Em seguida Itapema atraiu 13% dos 

entrevistados, Florianópolis outros 4%, e Itajaí e Bombinhas outros 2% cada uma. As 
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principais motivações dos turistas para visitarem outros Municípios foram a praia (61% 

dos entrevistados) e o lazer (9% dos entrevistados). 

 

16) Você utilizou os seguintes serviços? 

 

Os serviços de alimentação e lazer foram utilizados por 57% e 29% dos 

entrevistados, enquanto os serviços de compras por 25% e os serviços de transporte 

público por apenas 11% dos entrevistados. A tabela a seguir apresenta os valores 

relacionados aos serviços citados. 

 
Tabela 12 – Percentual de utilização dos serviços de alimentação, compras, lazer e transporte 

público (2018). 

Questões / 

Respostas 

Você usou os 

serviços de 

alimentação? 

Você usou os 

serviços de 

compras? 

Você usou os 

serviços de 

transporte 

público? 

Você usou os 

serviços de 

lazer? 

SIM 32 57% 14 25% 6 11% 16 29% 

NÃO 23 41% 42 75% 48 85% 35 62% 

NÃO RESPONDEU 1 2% 0 0% 2 4% 5 9% 

TOTAL 56 100% 56 100% 146 100% 56 100% 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2018). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
 

17)  Você recomendaria o Município a outras pessoas? Pretende retornar?  

 

Interessante perceber que praticamente a totalidade dos turistas entrevistados 

(99%) afirmaram que recomendariam o destino turístico Camboriú a outras pessoas, 

e também que pretendem retornar ao Município (99%).  

 

Tabela 13 – Percentual de turistas que recomendariam e retornariam a Camboriú (2018). 

Questões / Respostas 

Recomendaria o 

Município a outras 

pessoas? 

Pretende 

retornar? 

SIM 55 99% 55 99% 

NÃO 1 1% 0 0% 

NÃO RESPONDEU 0 0% 1 1% 

TOTAL  56 100% 56 100% 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2018). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
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4.3. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E A 

DEMANDA TURÍSTICA PERCEBIDA EM 2018 

 

Com base nos dados apresentados da demanda turística atual e da demanda 

turística percebida em 2018 foi elaborado uma análise comparativa entre os perfis 

identificados nas duas pesquisas. Os questionários foram aplicados em períodos do 

ano distintos e com tamanho amostral diferentes, e por estas razões não é possível 

uma análise comparativa objetiva, que traga subsídios para conclusões precisas sobre 

como o perfil do turista que busca Camboriú como destino turístico pode ter 

apresentado mudanças em suas características ao longo destes dois anos. 

Portanto, procurou-se trazer nesta análise apenas um destaque das diferenças 

e padrões nos aspectos observados na alta temporada de 2018 e 2020, com a 

apresentação de possíveis justificativas para tais diferenças quando possível. Estas 

comparações e análises são apresentadas a seguir. 

 

1) Origem:  

 

Em relação à origem dos visitantes, foi percebido nas duas pesquisas que o 

turista nacional que procura Camboriú é prioritariamente dos Estados da Região Sul 

do Brasil - Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, além do Estado de São Paulo. 

Como turista estrangeiro, o principal consumidor do turismo em Camboriú são os 

argentinos. Em 2018, foram registrados apenas visitantes da Argentina, enquanto que 

em 2020, além dos argentinos, foi percebido a presença de turistas do Paraguai, 

Venezuela e Canadá. 

 

2) Tempo de Permanência no destino: 

 

Entre 2018 e 2020 houve aumento de 2% para 6% de pessoas que 

permaneceram no destino por 1 noite e 4% para 5% de pessoas que permaneceram 

por mais de 10 dias no Município. Por outro lado, houve redução no percentual de 

pessoas que permaneceu em Camboriú por 2 noites de 14% para 12%, por 3 noites 

de 29% para 10%, e por 4 a 10 noites de 49% para 13%. A Tabela a seguir apresenta 
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estes dados comparativos do tempo de permanência do turista em Camboriú 

registrado nas pesquisas de demanda turística de 2018 e 2020. 

 
Tabela 14 – Comparação entre o tempo de permanência do turista em Camboriú da demanda 

turística atual e da demanda turística percebida em 2018. 

Número de noites / Ano da Pesquisa 2018 2020 

Não pernoitaram 2% 52% 
1 noite 2% 6% 
2 noites 14% 12% 
3 noites 29% 10% 

4 a 10 noites 49% 13% 
Mais de 10 noites 4% 5% 

Pernoitaram e não responderam por quantas noites - 2% 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2018 e 2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão 

de Cidades, 2020. 

 

Não se pode concluir por quais motivos obtiveram-se estas diferenças 

percebidas entre as pesquisas de demanda turística de 2018 e de 2020. No entanto, 

sugere-se que uma das razões pode estar relacionada ao fato de que em 2018 a 

pesquisa foi iniciada no período de festas de final de ano, no qual se costuma visitar 

parentes e amigos, que ocorre recesso em empresas e órgãos públicos, enquanto que 

a pesquisa de demanda turística atual foi elaborada no período de janeiro e fevereiro. 

 

3) Faixa Etária: 

 

A Tabela a seguir apresenta os dados comparativos da composição da faixa 

etária do turista registrado nas pesquisas de demanda turística de 2018 e 2020. 

Verificou-se que do ano de 2018 para 2020 percebeu-se um aumento considerável de 

pessoas com faixa etária entre 19 a 25 anos de 7% para 17%, entre 31 a 40 anos de 

23% para 29% e entre 51 a 65 anos de 12% para 18%. Na faixa etária acima dos 65 

anos observou-se aumento de 4% para 5%. Por outro lado, percebeu-se redução do 

número de pessoas na faixa etária entre 41 a 50 anos de 29% para 17% e entre 26 a 

30 anos de 25% para 14%.  
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Tabela 15 – Comparação entre a faixa etária da demanda turística atual e da demanda turística 

percebida em 2018.  

Faixa Etária 2018 2020 

19 a 25 anos 7% 17% 
26 a 30 anos 25% 14% 
31 a 40 anos 23% 29% 
41 a 50 anos 29% 17% 
51 a 65 anos 12% 18% 

Acima dos 65 anos 4% 5% 
Fonte: Pesquisa encomendada por CITMAR (2018 e 2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão 

de Cidades, 2020. 

 

4) Gênero: 

 

No de 2018 registrou-se que 61% dos entrevistados declararam-se do gênero 

feminino e 36% do gênero masculino, sendo que 3% não responderam. Em 2020 

obteve-se maior equilíbrio entre o gênero dos entrevistados, sendo que 51% dos 

entrevistados eram do gênero feminino, 45% do gênero masculino e 4% não 

responderam. 

 

5) Como soube do destino: 

 
Entre os anos de 2018 e 2020 verificou-se manutenção do percentual das 

pessoas que souberam de Camboriú por meio da Internet de 14% para 13% dos 

entrevistados e por meio da televisão houve aumento de 2% para 5%. O percentual 

de pessoas que já conheciam o destino aumentou de 5% para 23%. Pessoas que 

souberam do destino por meio da indicação de amigos e parentes reduziram de 77% 

para 50%. Estes dados reforçam as análises já realizadas anteriormente da 

importância do marketing e divulgação virtual dos atrativos turísticos de Camboriú. 

 

6) Qual o motivo da viagem: 

 

Registrou-se um aumento significante das pessoas que vieram motivadas por 

férias/lazer de 46% para 80%, enquanto que a motivação em visitar amigos e parentes 

reduziu de 50% para 4%. Estas diferenças percebidas nas pesquisas de demanda 

turística de 2018 e de 2020 corroboram com a hipótese de que o período do ano das 
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pesquisas pode ter sido um dos principais fatores de influência nas diferenças 

observadas, visto que o principal motivo da viagem em 2018 foi de visitar parentes e 

amigos, fato comum nos períodos de festas de final de ano. 

 

7) Meio de transporte utilizado: 

 

Verificou-se o aumento no percentual de turistas que visitam Camboriú de 

automóvel/motocicleta próprio de 73% para 82%. Em contrapartida, o percentual de 

turistas que chegam de ônibus ao destino reduziu de 20% para 8% e os que chegam 

de avião reduziu de 7% para 1%. Verificou-se que os cicloturistas, os quais utilizam 

como meio de transporte a bicicleta, não foram percebidos na pesquisa de 2018, mas 

representaram 1% dos entrevistados na pesquisa de 2020.  

 

8) Com quem viajou: 

 

Verificou-se que os turistas que viajaram em família no período de 2018 para 

2020, tiveram um aumento percentual de 52% para 60% dos turistas que viajaram 

com seus familiares. Os casais apresentaram redução no número percentual de 27% 

para 21% e os que viajaram sozinhos de 13% para 6%. O percentual de visitantes que 

vieram entre amigos aumentou de 8% para 12%. Em 2020 percebeu-se que 1% dos 

turistas viajaram a Camboriú de excursão, os quais não foram registrados na pesquisa 

de demanda turística de 2018. 

 

9) Número de acompanhantes: 

 

Nas pesquisas de 2018 e 2020 foi registrado que a grande maioria dos turistas 

que buscam Camboriú como destino vêm acompanhados com até 5 pessoas, sendo 

que este percentual em 2018 foi de 85% e em 2020 de 84%. Verificou-se aumento 

percentual de 2% para 12% dos turistas acompanhados por 6 a 10 pessoas. Os 

turistas com 11 ou mais acompanhantes foram percebidos apenas na pesquisa do 

ano de 2020 em um percentual de 4%. 
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10) Renda Salarial: 

 

Verificou-se redução no percentual de visitantes com faixa de renda salarial de 

até 2 salários de 27% para 17%, e na faixa de renda salarial entre 2 a 4 salários de 

55% para 34%. Já o percentual de turistas com faixa salarial entre 4 a 10 salários 

aumentou de 16% para 34%.  

 

11) Principal Meio de Hospedagem Utilizado: 

 

O percentual de visitantes que utilizaram os hotéis como principal meio de 

hospedagem aumentou de 14% para 19%, e os que utilizaram pousadas aumentou 

de 2% para 6%. Verificou-se redução no percentual de turistas que se hospedou na 

casa de amigos ou parentes de 75% para 14%, e em apartamentos alugados de 4% 

para 3%. 

 

12) Como organizou sua viagem: 

 

A maioria dos visitantes organizaram sua viagem por conta própria, sendo 

registrado um percentual de 54% e 69% destes turistas nos anos de 2018 e 2020, 

respectivamente. O percentual dos que receberam dicas de amigos e/ou parentes 

reduziu de 37% para 13%, enquanto os turistas que consultaram a internet para 

organizar sua viagem mantiveram-se em 9% do total dos entrevistados em 2018 e 

2020. Verificou-se que em 2020 um percentual de 2% dos visitantes consultou os 

guias turísticos ou agências de viagem, fato que não foi registrado na pesquisa de 

2018. 

 

13) Visitou outros Municípios em Santa Catarina? 

 

A maior parte dos entrevistados nas duas pesquisas afirmaram ter visitado 

outros Municípios, totalizando 77% dos turistas em 2018, e 58% em 2020. Os turistas 

que permaneceram apenas em Camboriú foram 23% em 2018 e 32% em 2020.  
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Os principais Municípios visitados foram Balneário Camboriú, Itapema, 

Florianópolis, Itajaí e Bombinhas, tendo como principais motivações as praias e o 

lazer. Com exceção de Florianópolis, os demais Municípios, assim como Camboriú, 

fazem parte da Região Turística Costa Verde & Mar. 

Estes dados permitem concluir que a maioria dos visitantes que buscam a 

Costa Verde & Mar como destino turístico permanecem na Região na maioria do 

tempo de sua estadia, buscando experiências e atrativos ofertados na própria Região 

Turística. Portanto, a divulgação de Camboriú nestes Municípios vizinhos com o 

objetivo de atrair os visitantes que ali já se encontram é estratégica, pois será baseada 

no perfil do próprio turista que busca a Região e direcionada a estes. Neste sentido, é 

notório o potencial da divulgação dos atrativos turísticos de Camboriú principalmente 

nestes Municípios para se atingir melhores resultados com menor espaço de tempo e 

com a utilização de menos recursos financeiros, em relação a divulgação em outros 

locais de Santa Catarina, do Brasil e do exterior. 

 

14) Você utilizou os seguintes serviços? 

 

Verificou-se que o percentual de turistas que utilizaram os serviços de 

alimentação aumentou de 57% em 2018 para 72% em 2020. O percentual de turistas 

que utilizaram os serviços de lazer aumentou de 29% para 53% dos entrevistados, 

enquanto o percentual que utilizou os serviços de compras aumentou de 25% para 

36%.  

Este aumento percentual na utilização dos serviços de alimentação, lazer e 

compras pode estar relacionado com o aumento percentual do número de turistas que 

declararam possuir renda salarial entre 4 a 10 salários verificado na pesquisa de 2020. 

O percentual de visitantes que utilizou os serviços de transporte público reduziu de 

11% em 2018 para 6% dos entrevistados em 2020, corroborando com o aumento do 

percentual do número de visitantes que chegam em Camboriú de carro/moto próprios. 
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15) Você recomendaria o Município a outras pessoas? Pretende retornar? 

 

Assim como na pesquisa de demanda turística de 2018, na pesquisa de 2020 

foi verificado que praticamente a totalidade dos turistas, em média 98-99% dos 

entrevistados, afirmaram que recomendariam Camboriú a outras pessoas e também 

que pretendiam retornar ao Município. Estes dados evidenciam o potencial turístico 

existente no Município e que os visitantes vivem agradáveis experiências em 

Camboriú.  

 

4.4. CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL QUANTITAVO ATUAL E PROJEÇÕES 

FUTURAS  

 

A Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (SANTUR) 

estimou em 5 milhões o número de visitantes no Estado de Santa Catarina durante a 

temporada 2019/2020. Para a Região Turística Costa Verde & Mar a estimativa foi de 

3 milhões de turistas.  

Os resultados das pesquisas de demanda turística atual apontam que 1% dos 

entrevistados na Região Turística Costa Verde & Mar visitam Camboriú e que a 

maioria destes estão acompanhados por até 5 pessoas. Portanto, se consideramos 

uma média entre 3 a 5 acompanhantes por turista entrevistado, pode-se estimar que 

o Município tenha recebido de 90.000 a 150.000 turistas na temporada 2019/2020 de 

acordo com os dados da SANTUR e da Pesquisa do CITMAR. 

Outros dados sobre a estimativa do número de turistas foram publicados por 

CITMAR & KS Consultoria (2020). O estudo para o cálculo da população flutuante na 

Região Turística Costa Verde & Mar nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020 

apresentou dados de população flutuante em Camboriú estimados com base no 

consumo de energia elétrica, no número de domicílios vagos e de uso ocasional e no 

número de leitos e UH’s disponíveis no setor hoteleiro.  

Considerando-se o cálculo baseado no consumo de energia elétrica a 

população flutuante em Camboriú foi estimada em 31.509 pessoas em janeiro, 33.364 

pessoas em fevereiro e de 20.192 pessoas em março, totalizando 85.065 pessoas no 

somatório do primeiro trimestre do ano de 2020 (CITMAR & KS Consultoria, 2020). 
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 Considerando-se o cálculo baseado no número de domicílios vagos e de uso 

ocasional a população flutuante foi estimada em 40.242 pessoas no período de três 

meses. Considerando o número de leitos e UH’s a população flutuante em Camboriú 

na temporada 2020 foi estimada em 3.789 pessoas (CITMAR & KS Consultoria, 2020). 

Na baixa temporada, o maior fluxo de turistas no Município é motivado pelo 

Congresso Internacional dos Gideões Missionários da Última Hora. Este evento 

religioso ocorre a mais de 35 anos em Camboriú, e desde o ano de 2009 tem atraído 

mais de 100.000 pessoas ao longo do período de cerca de 10 dias de duração de 

acordo com dados da Polícia Militar de Santa Catarina. Em 2019 a estimativa de 

turistas durante o evento foi de 150.000 pessoas segundo os organizadores. 

Como o Município de Camboriú não possui uma base de dados com o 

levantamento do número de visitantes que recebe ao longo dos anos, na alta e baixa 

temporada, não é possível realizar uma estimativa quantitativa do volume de turistas 

para os próximos anos com base em uma projeção matemática fundamentada. 

No entanto, considerando-se os atuais cenários econômicos e a maior procura 

de destinos regionais e nacionais frente a desvalorização da moeda nacional 

provocada pela atual Pandemia Mundial do COVID-19 e também a execução de ações 

para a melhoria do produto turístico e a comercialização do Município a serem 

previstas neste Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo de Camboriú, 

espera-se que para os próximos cinco anos seja ampliado o fluxo de turistas para mais 

de 150.000 visitantes em Camboriú durante a alta temporada. 

 

4.5. PORTFÓLIO ESTRATÉGICO E DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL 

 

As pesquisas de demanda turística que foram realizadas no ano de 2020 

evidenciaram que os atrativos naturais são os preferidos por praticamente todos os 

turistas que foram entrevistados, sendo que os atrativos culturais despertam ainda 

pouco interesse.  

No entanto, convém lembrar que estas pesquisas foram realizadas durante a 

alta temporada no período de verão, de modo a condicionar em certo grau os 

resultados obtidos, visto que não foram contabilizadas nestas pesquisas as 
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preferências dos turistas motivados pelo Turismo de Eventos de Camboriú que ocorre 

geralmente nos meses de abril, maio e junho, com destaque para o Congresso 

Internacional dos Gideões Missionários da Última Hora e a Festa do Divino Espírito 

Santo, ambos de cunho religioso.  

Considerando uma análise ampla do turismo em Camboriú, pode-se afirmar 

que o portfólio procurado engloba os Atrativos Naturais, notadamente o Pico da Pedra 

e a Cachoeira Seca; os Eventos Religiosos Congresso Internacional dos Gideões 

Missionários da Última Hora e a Festa do Divino Espírito Santo; o Centro Histórico e 

seus atrativos relacionados – Igreja Matriz, Praça das Figueiras, Casarão Antônio 

Maria, Prédio da Prefeitura; a Rota Turística Caminhos de Santa Paulina; o Museu 

Ayrton Senna e as Igrejas Históricas localizadas no interior do Município.  

Além destes atrativos citados anteriormente, existem em Camboriú diversos 

equipamentos turísticos que ofertam serviços de alimentação, lazer e hospedagem e 

promovem atividades associadas ao meio natural e rural como cavalgadas, arvorismo, 

trilhas, rapel, pescarias, de modo que ganham status de atrativos turísticos uma vez 

que por si só são capazes de atrair fluxos de turistas para o Município. Pode-se citar 

neste cenário o Hotel Fazenda do Caetés, a Pousada Costa Rosa, a Cascata do 

Encanto, a Pousada Top da Mata, o Pesque-Pague Paraíso da Pesca, o Sítio 

Panacéia, o Espaço Rural Clarear, a Atividade Hípica Beija-Flor e a Vivenda das 

Palmeiras. 

Outros dois equipamentos turísticos relacionados a lazer e entretenimento que 

atraem um grande fluxo de turistas para o Município são o Green Valley, 

principalmente, e o Maria’s Camboriú. De modo geral, o público destes equipamentos 

é sazonal, e atraem o fluxo de turistas conforme a agenda de funcionamento de shows 

e festas que estes locais promovem, tendem a estar no Município a priori apenas no 

período de duração do evento, geralmente no período noturno. 

Assim, pode-se definir o turismo rural, o ecoturismo, o agroturismo, o turismo 

de eventos e o turismo cultural como sendo os principais segmentos turísticos de 

Camboriú. Neste sentido, a análise da demanda turística potencial tem como objetivo 

a verificação quantitativa dos turistas que apresentam as condições para visitar os 
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destinos de Camboriú relacionados principalmente a estes segmentos prioritários, 

mas que, no entanto, por motivos distintos não o fazem atualmente.  

Para esta análise se faz necessário compreender os fatores que afetam a 

decisão do consumo pelos turistas potenciais e deve ser embasada na caracterização 

do perfil qualitativo dos segmentos potenciais; na identificação dos elementos críticos 

que influenciam na tomada de decisão de consumo dos segmentos potenciais; no 

nível de expectativa dos diferentes segmentos; dos hábitos de informação e compra 

dos segmentos; no grau de conhecimento, interesse da demanda potencial e na 

identificação de destinos competidores. 

A análise da demanda potencial pelo viés da expectativa está relacionada aos 

padrões mínimos de qualidade na oferta de produtos turísticos, na infraestrutura 

básica, nos recursos humanos e no entorno geográfico. Nesse sentido é válido 

relembrar o conceito de vantagem comparativa associado ao conceito de vantagem 

competitiva criada que se enquadra perfeitamente ao setor do turismo. Por esses 

conceitos verifica-se que não basta apenas o atrativo estar à disposição do público, é 

preciso também que esse atrativo (vantagem comparativa) seja complementado por 

equipamentos e serviços de boa qualidade (vantagem competitiva criada). Isso diz 

respeito principalmente à qualidade dos serviços ofertados, instalações sanitárias, 

estruturas informativas, de alimentação e entretenimento nos atrativos, a qualidade e 

variedade dos alimentos ofertados pelos serviços de alimentação, a higiene e limpeza 

dos ambientes de um modo geral.  

Como o objetivo é maximizar o consumo do atrativo pelo aumento do número 

de visitantes, torna-se necessário agregar valor à essa qualidade, e isso pode ser feito 

a partir da formatação de ações que propiciem a estruturação, diversificação dos 

serviços e equipamentos associados aos atrativos turísticos.  

Em relação à vantagem comparativa Camboriú apresenta um grande potencial 

de atrair turistas interessados no segmento do agroturismo, ecoturismo, turismo rural 

e turismo de eventos religiosos em relação aos Municípios da Região, que possuem 

maior vantagem neste quesito em relação principalmente ao segmento de sol e praia, 

náutico, parques temáticos e outros. 
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Já no que diz respeito ao quesito da vantagem competitiva Camboriú deixa a 

desejar em diversos aspectos principalmente de infraestrutura e serviços associados 

aos atrativos turísticos, principalmente os atrativos naturais que são os mais 

procurados pelos turistas que visitam o Município. De modo geral, a sinalização 

interpretativa e informativa dos atrativos é escassa e/ou insuficiente, assim como as 

estruturas sanitárias, de serviços de alimentação e de acessibilidade, sendo 

necessário diversas melhorias para aumentar o potencial de atração da demanda 

potencial. 

Ainda associado à infraestrutura, os aspectos dos acessos viários, trânsito e 

mobilidade urbana, são de certo modo deficientes e necessitam de melhorias 

principalmente relacionadas ao aumento da fluidez do trânsito nas marginais da 

Rodovia Federal BR-101 e na Avenida Santa Catarina – principais acessos ao 

Município. 

Já em relação ao saneamento básico, o principal aspecto negativo é sem 

dúvidas o abastecimento de água que apresenta frequentes interrupções na 

distribuição durante a alta temporada, devido ao aumento da demanda pela população 

flutuante presente na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, da qual fazem parte 

Camboriú e Balneário Camboriú, sendo necessárias ações urgentes para manter este 

serviço público em quantidade e qualidade condizentes com a demanda requerida. 

No setor de hospedagem e hotelaria, apesar de possuir opções variadas de 

hospedagens (pousadas, hotel, hostel, camping, hotel fazenda), o Município 

apresenta reduzido número de leitos e unidades habitacionais. Por esta razão os 

Municípios vizinhos que possuem melhor estrutura de hospedagem, absorvem boa 

parte da demanda turística em relação ao consumo deste tipo de serviço. 

O custo dos serviços prestados em Camboriú é condizente com a qualidade 

oferecida e de modo geral não possui preços elevados, com exceção de alguma 

hospedagem ou restaurante com padrões mais elevados. Pode-se verificar uma 

relativa discrepância de valores quando comparado com outras localidades da Região 

e do Estado de Santa Catarina que costumam apresentar valores um pouco mais 

elevados dos serviços, como Florianópolis e Balneário Camboriú. Sendo assim, no 

quesito custo x qualidade dos serviços, Camboriú pode apresentar uma vantagem 
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competitiva em relação à maioria dos Municípios do entorno. 

Dentre os principais fatores que influenciam na decisão de viajar estão a 

disponibilidade de informações sobre o local, os preços, os atrativos e a infraestrutura. 

Nesse sentido, Camboriú apresenta dificuldade de induzir a demanda potencial, pois 

existem falhas e deficiências de publicidade relacionada ao turismo nos diversos 

meios, tanto físicos, quanto digitais. 

A deficiência na publicidade da atividade turística do Município por meios 

digitais, e a não existência de uma estrutura de publicidade por placas, outdoors e 

outras formas físicas nas principais rodovias de acesso a região, nos Municípios 

vizinhos da Região Turística Costa Verde & Mar, e no entorno dos principais 

aeroportos regionais inibem o avanço do turismo na região. 

Além disso, a imagem turística de Camboriú está associada basicamente ao 

Congresso Internacional dos Gideões Missionários da Última Hora e ao Pico da Pedra, 

bem como muito relacionada ao Município de Balneário Camboriú. Ao ser realizada 

uma busca dos serviços, equipamentos e atrativos turísticos de Camboriú em 

buscadores tradicionais das plataformas digitais da web, é bastante comum que estes 

apresentem erroneamente informações sobre o turismo de Balneário Camboriú, ao 

invés das informações de Camboriú. 

Estes fatores relacionados à falta de divulgação e informações sobre o turismo 

do Município prejudicam bastante a escolha de Camboriú como destino final e inibem 

a demanda potencial, principalmente pela razão de que a internet é o principal meio 

de organização das viagens dos grupos que procuram a região, conforme foi indicado 

nas pesquisas de demanda apresentadas anteriormente neste documento. 

Além dos turistas potenciais provenientes de outras localidades, há ainda um 

grande potencial dos próprios moradores locais de Camboriú visitarem os atrativos 

turísticos e usufruírem dos serviços turísticos do Município, mas estes possuem um 

grau de conhecimento e de interesse mínimos sobre o turismo da própria cidade em 

que vivem. Basicamente apenas os eventos religiosos despertam maior interesse e 

participação da população local (principalmente com a Festa do Divino Espírito Santo 

e o Congresso Internacional dos Gideões Missionários da Última Hora).  
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Este panorama se dá por diversos fatores, mas principalmente pela falta de 

divulgação do turismo local, a falta de divulgação da importância do turismo na rede 

de ensino pública e privada e a discrepância dos investimentos municipais nos 

diferentes atrativos turísticos. Por isso, faz-se necessário ampliar o conhecimento e 

interesse da população local sobre o turismo do Município para que os serviços, 

equipamentos e atrativos turísticos possam ser mais consumidos também pelo 

cidadão camboriuense.  

A gestão pública municipal carece de ampliação no quadro de funcionários, 

melhor articulação com a iniciativa privada, maior participação dos stakeholders nas 

tomadas de decisão sobre o turismo, bem como ampliar a integração com a 

comunidade local. Devem ser buscadas iniciativas para realização de reuniões junto 

ao Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) para fomentar parcerias e alavancar o 

desenvolvimento turístico de Camboriú.  

Em termos qualitativos, a demanda turística potencial está representada 

principalmente pelos visitantes que já procuram outros destinos turísticos relacionados 

com o turismo rural, agroturismo e ecoturismo, principalmente em Santa Catarina e 

na Região Sul do Brasil, que estejam mais estruturados e que oferecem melhores 

experiências ao visitante quando comparados com o Município de Camboriú. 

Estes destinos em Santa Catarina são principalmente na Região Turística 

Caminho dos Canyons, com destaque para os Municípios de Bom Jardim da Serra e 

Urubici, na Região Turística Serra Catarinense tendo Lages como referência, na 

Região Turística Encantos do Sul com destaque para o turismo rural da Acolhida na 

Colônia em Santa Rosa de Lima e na Região Turística do Vale Europeu, onde se 

destaca o Município de Pomerode (SANTUR, 2020). Além destes, na própria Região 

Turística Costa Verde & Mar existem Municípios que concorrem com Camboriú, 

principalmente em relação ao Turismo Rural e Ecoturismo, como os Municípios de 

Ilhota, Itapema, e Balneário Camboriú. 

Nos Estados do Paraná e Rio Grande do Sul destacam-se as Regiões 

Turísticas Caminhos do Vinho (PR), Caminhos Rurais de Porto Alegre (RS), Vale dos 

Vinhedos (RS), Agroturismo – Gramado (RS), Caminhos da Colônia (RS) e Roteiro 

Caminhos de Pedra (RS) (MTur, 2013). 
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Ademais, para atrair esta demanda potencial de turistas para Camboriú, se faz 

necessário o direcionamento de ações que ampliem a capacidade de oferta do 

Município no que diz respeito à infraestrutura turística, uma vez que as vantagens 

comparativas de Camboriú nos segmentos apresentados, se não melhores, são pelo 

menos semelhantes aos demais potenciais concorrentes.  

Portanto, deve-se buscar estabelecer uma imagem de acordo com o perfil do 

turista desejado, analisar as estratégias, os produtos e os preços da concorrência 

como forma de melhor definir a estratégia de marketing e implantação das operações. 

Neste tocante, também é fundamental estruturar de maneira efetiva a governança do 

turismo local para que se possa atuar de forma eficaz no planejamento e execução de 

metas voltadas para o desenvolvimento sustentável do turismo no Município e maior 

atração de fluxos turísticos. 

 

4.6. OFERTA TURÍSTICA DA ÁREA 

 

O Município de Camboriú está localizado na Região Turística Costa Verde & 

Mar. O Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde & Mar (CITMAR) teve início 

em março de 2005, quando foi formado o Colegiado de Secretários de Turismo da 

Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (AMFRI) e elaborado um 

planejamento estratégico das atividades a serem desenvolvidas nos anos 

subsequentes com o objetivo de desenvolver o turismo de maneira regionalizada.  

Inicialmente foi priorizado a elaboração de um plano de marketing, a sinalização 

turística, a roteirização e a integração dos transportes. “Costa Verde & Mar – A Rota 

do Sol Catarinense” foi escolhida como a marca da região para ser utilizada 

institucional e comercialmente (CITMAR, 2013). 

Da necessidade de formação de um Consórcio que integrasse turisticamente 

os Municípios, em 2007, surge o CITMAR, sendo presentes além de Camboriú, os 

Municípios de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Ilhota, Itajaí, 

Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo (CITMAR, 2013). 

O CITMAR se constitui em pessoa jurídica de direito público, sem fins 

econômicos, que objetiva ordenar a utilização dos recursos disponíveis e reforçar o 
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papel do Município no desenvolvimento do turismo regional; prestar serviços 

especializados em planejamento, desenvolvimento e promoção do turismo; promover 

a execução de ações estratégicas de marketing turístico integrado; e implementar 

ações de melhorias na infraestrutura turística regional (CITMAR, 2013). 

O desenvolvimento econômico regional da Região Turística Costa Verde & Mar 

está comprometido com a valorização dos segmentos da população local que 

possuem “o saber ser e o saber fazer tradicional” e que perpassa pelo patrimônio 

histórico arquitetônico, produção de equipamentos e produtos artesanais, 

gastronomia cultural, religiosidade, crenças, lendas, mitos, hábitos e costumes, que 

expressam os valores de origem culturais específicas (CITMAR, 2013; UNIVALI, 

2012). 

Soma-se a este conjunto os monumentos natural-culturais representados por 

sítios arqueológicos (sambaquis ou concheiros, oficinas líticas ou brunidores, 

inscrições rupestres, locais de culto, cavernas com elementos indígenas, tocas 

subterrâneas), ruínas da presença de antigos povoadores (trilhas especiais, ruínas de 

construções, inscrições em pedra e árvores) e o potencial dos bens “natural-

paisagísticos” como as cachoeiras, praias, ilhas, reservas florestais, lagoas, cavernas 

e mirantes naturais (CITMAR, 2013; UNIVALI, 2012).  

A figura a seguir ilustra a localização de Camboriú e dos Municípios da Região 

Turística Costa Verde & Mar. 
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Figura 2 – Localização de Camboriú e dos Municípios da Região Turística Costa Verde 

& Mar. 

Fonte: CITMAR, 2013. 
 

 
Figura 3 – Localização de Camboriú e dos Municípios da Região Turística Costa Verde & Mar. 

Fonte: CITMAR, 2013. 
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A Região Turística Costa Verde & Mar é um roteiro integrado de Municípios 

com diversos atrativos turísticos no qual cada uma das cidades oferece produtos 

diferenciados. Esta diversidade torna a região atrativa para os vários perfis de 

visitantes, estejam eles interessados na paisagem litorânea, ecoturismo, vida noturna 

ou culturas estrangeiras representadas em festas, arquitetura e culinária típica 

(UNIVALI, 2013). 

Camboriú é, portanto, um dos dez Municípios que constituem o CITMAR, e 

possui uma quantidade significativa de atrativos naturais, culturais e históricos. O 

destino conta com um conjunto de eventos programados que destacam a sua cultura 

e contribuem significativamente para o fluxo de visitantes que o Município recebe. 

O Município conta com uma boa estrutura de serviços de alimentação, com 

diversas opções e variedades. Os serviços de hospedagem apresentam ampla 

variedade e da boa infraestrutura associada, mas o número de leitos e unidades 

habitacionais é insuficiente para suprir a demanda turística. Os serviços de 

agenciamento e de guias de turismo são escassos no Município, e existe boa 

variedade de estrutura turística de entretenimento e lazer, com infraestruturas 

adequadas para receber os fluxos turísticos. 

Camboriú possui o título de Capital do Mármore e da Pedra e até hoje este 

elemento está fortemente presente na cultura da cidade, representado, por exemplo, 

na trilha do Pico da Pedra e em construções como o Prédio da Prefeitura Municipal e 

a Gruta em homenagem à Santa Paulina (Diretoria de Turismo de Camboriú, 2020). 

O Município possui dois atrativos turísticos capazes por si só de atrair um 

grande fluxo de visitantes nacionais, regionais e locais e até mesmo turistas 

estrangeiros, porém, estes últimos em menor escala. Estes atrativos estão 

relacionados ao turismo de eventos, são eles: o Congresso Internacional dos Gideões 

Missionários da Última Hora, que atraiu cerca 150.000 pessoas no ano de 2019 e o 

Green Valley, importante casa noturna que já foi eleita pela revista inglesa DJ Mag 

por quatro vezes o melhor clube do mundo (NSCTOTAL, 2019). 

Tendo a religião como um importante e presente questão cultural do Município, 

eventos de diferentes tipos de Igrejas são grandes atrativos turísticos da cidade, como 

o Congresso Internacional dos Gideões Missionários da Última Hora e a Festa do 
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Divino Espírito Santo. Ainda no viés religioso, Camboriú possui uma forte conexão 

histórica com a Santa Paulina, que é a primeira Santa brasileira, mantendo essas 

raízes por meio de uma rota de peregrinação denominada Rota Turística Caminhos 

de Santa Paulina. É uma Rota Turística bastante procurada por peregrinos de toda a 

região e do Brasil e está associada à cultura histórica e arquitetônica do Município, 

trazendo consigo aspectos de religiosidade, esoterismo, ruralidade, aventura e 

gastronômicos. 

A maioria dos atrativos turísticos de Camboriú contam com um sistema de 

informações interpretativas via aplicativos, baseados em placas informativas que 

possuem uma numeração convencionada para toda a Região Turística Costa Verde 

& Mar. Este sistema é bastante interessante, e permite que os turistas e visitantes 

possam acessar informações dos atrativos nas plataformas digitais que integram os 

atrativos cadastrados presentes na área do CITMAR.  

Por outro lado, este sistema apesar de moderno e tecnológico, não favorece a 

disponibilização das informações para todos os perfis de turistas, uma vez que exige 

o uso de ferramentas digitais que não estão acessíveis a todas as pessoas, sendo 

necessário maior diversificação e estruturação de placas informativas e interpretativas 

associadas aos atrativos. 

Alguns dos atrativos se localizam na área urbana do Município e o acesso 

principal se dá pela Avenida Santa Catarina. Apesar da boa qualidade da 

pavimentação o fluxo de veículos é bastante intenso, acarretando em filas e 

congestionamentos constantes, principalmente nos horários de pico, sendo 

necessário a efetivação de melhorias para a fluidez do trânsito.  

No Centro da cidade o trânsito flui de maneira adequada, absorvendo bem o 

fluxo de veículos na malha viária, existe boa sinalização vertical e horizontal, as 

calçadas e vias de rolamento apresentam boa qualidade de pavimentação e 

conservação, necessitando algumas melhorias e adequações principalmente no que 

diz respeito a acessibilidade. 

Outros atrativos estão localizados nas regiões rurais, basicamente nos bairros 

do Rio Pequeno, nas localidades Macacos, Vila Conceição, Caetés e Limeira. Estes 

atrativos são principalmente o Pico da Pedra, a Cachoeira Seca e a Cachoeira da 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 

MUNICIPIO DE CAMBORIÚ – SC 
 

 
 

81 
 

Limeira, as Igrejas Católicas e a Presbiteriana, além de diversos equipamentos 

turísticos que atraem os turistas com serviços de hospedagem, alimentação, lazer e 

entretenimento. O acesso a estas regiões rurais se dá por estradas não pavimentadas 

com qualidade razoável que necessitam de melhorias, ações de conservação e 

adequação na maior parte dos seus trechos. 

A sinalização turística viária dos principais atrativos pode ser considerada boa, 

tende a ser melhorada e ampliada, visto que atualmente existe um projeto de 

sinalização elaborado e com recursos financeiros disponíveis, para a ampliação e 

melhorias da sinalização turística viária no Município, o qual está em andamento. 

O Turismo de Negócios e Eventos é baseado principalmente nos Eventos e 

Festas Religiosas, com destaque para o Congresso Internacional dos Gideões 

Missionários da Última Hora, a Festa do Divino Espírito Santo conforme já citado 

anteriormente, a Festa Nacional da Melhor Idade - FENAMI, o Carnaval do Salão do 

Gustavo, o Acampamento Farroupilha, a Cavalgada Rural e alguns eventos e feiras 

gastronômicas que valorizam pratos típicos do Município como o Tortei, o pirão com 

linguiça, o lambari frito, dentre outras especiarias da culinária local.  

Estes eventos religiosos e gastronômicos ocorrem principalmente no centro da 

cidade, com exceção do Carnaval do Gustavo que ocorre na zona rural e apesar de 

ser comum a comercialização das especiarias citadas anteriormente, não existe um 

evento específico de caráter anual no Município que valorize a cultura gastronômica 

local. Neste cenário gastronômico merece destaque o Tortei, prato típico que possui 

potencial para ampliar o fluxo de turistas na região com o fomento, por exemplo, de 

uma Festa Nacional do Tortei.  

O Congresso Internacional dos Gideões Missionários da Última Hora é o evento 

que mais atrai turistas ao Município. Os cultos e seminários são realizados em um 

ginásio municipal localizado no Centro da cidade, que por vezes não comporta a 

capacidade de público e se faz necessário a instalação de telões e a colocação de 

cadeiras nas ruas e calçadas do entorno do ginásio, que então ficam bloqueadas para 

o trânsito local. 

O evento, por ser de grande porte e atrair milhares de pessoas, promove 

significante interferência no trânsito local que necessita ser desviado e/ou 
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interrompido em diversos pontos da região Central da cidade. Ocorre também à falta 

de vagas de estacionamento para a população local durante o período do evento, já 

que muitas das vagas existentes são ocupadas por ônibus de excursões em diversas 

ruas do perímetro central do Município. 

De modo geral, o número de sanitários públicos e lixeiras disponibilizados nas 

ruas do centro da cidade para o evento é insuficiente, ocasionando problemas 

referentes à gestão dos resíduos sólidos e dos dejetos humanos. 

Algumas áreas do centro são destinadas para acampamentos dos turistas que 

vêm para o evento, mas faltam pontos de consumo de água para a higiene pessoal 

destas pessoas acampadas, bem como para as barracas que recebem alvarás 

municipais para comercialização de alimentos e bebidas durante o evento e que são 

instaladas principalmente na Praça da Igreja Matriz. 

O evento promove uma grande arrecadação para a municipalidade com os 

tributos e impostos sobre serviços e com as emissões de alvarás para as barracas de 

comerciantes pela Prefeitura, ampliando a geração de renda e empregos temporários. 

Além disso, auxilia consistentemente na divulgação e no marketing do nome do 

Município em diversas regiões do Brasil e até mesmo do exterior. 

Se faz necessário a elaboração de estudos e análises que busquem definir qual 

a melhor localização e os tipos de infraestrutura associadas ao evento requerida pela 

demanda atual e futura. A implantação de um Centro de Eventos no Município com 

espaço para absorver a demanda de mais de 150.000 pessoas é bastante 

interessante e necessária. Em outros períodos do ano a estrutura construída estará 

disponível para ser utilizada para outros fins, como Feiras de Tecnologia do instituto 

Federal Catarinense – Campus Camboriú, Eventos e Congressos de outras 

universidades que existem no Município e região, shows nacionais e internacionais, 

outras festas tradicionais da cidade, etc. 

Com muita área verde preservada, diversas cachoeiras e cascatas, a área rural 

do Município se destaca como um local com excelentes oportunidades para o turismo 

rural, ecoturismo, agroturismo e turismo de aventura. Destacam-se dentre os atrativos 

naturais o Pico da Pedra, que possui uma vista de 360º da região, a Cachoeira Seca, 
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a Cachoeira da Limeira e a Cascata do Encanto que possuem lindas quedas d’água 

em meio à exuberância da Mata Atlântica. 

Os principais atrativos naturais ocorrem todos dentro de áreas privadas do 

Município, o que por vezes dificulta a adequação e melhoria das infraestruturas 

associadas a estes pela falta de interesse dos proprietários. Estes atrativos, com ou 

sem estrutura associada, já são consumidos pelos turistas e visitantes, já que são 

divulgados em sites, folders e guias turísticos do Município e do CITMAR e que não 

existe controle do acesso a estes locais, a exemplo do Pico da Pedra, sendo 

necessário criar formas para melhorar as infraestruturas destes locais. 

Até mesmo em locais privados com acesso proibido, vem ocorrendo visitação 

irregular de turistas, como é o caso da chamada Lagoa Azul. Apesar de não haver 

divulgação oficial sobre o local por parte do Município e das agências de turismo, o 

mesmo é muito procurado por moradores locais e visitantes, mesmo não possuindo 

qualquer tipo de infraestrutura.  

Faz-se necessário uma adequação e estruturação deste local para tornar este 

local um atrativo turístico consolidado de Camboriú, ou caso não haja interesse em se 

investir neste atrativo potencial, é preciso criar formar para inibir e impedir o acesso 

de pessoas no local, visto que, em última análise, a Lagoa Azul concorre pela 

demanda de visitantes com os demais atrativos turísticos oficiais promovidos pelo 

Município. 

É importante destacar que o fato de os atrativos naturais estarem localizados 

em áreas privadas tem sido um grande gargalo para o desenvolvimento turístico do 

Município. É preciso criar uma estrutura de comunicação e articulação com os 

proprietários destes locais, apresentando possibilidades de incentivos financeiros, 

outras medidas para que estes compreendam melhor a importância do turismo para a 

região, se sintam motivados em melhorar e adequar os espaços. 

No Pico da Pedra os proprietários extremantes da área instalaram um serviço 

de alimentação na base da entrada da trilha e oferecem uma variedade de alimentos 

e bebidas com uma infraestrutura razoável, mas que vem sendo melhorada e 

ampliada gradativamente há cerca de 5 anos. 
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A trilha do Pico da Pedra e sua área de entorno não possuem sinalização 

interpretativa suficiente e adequada, plano de controle ambiental, infraestrutura 

sanitária ao longo da trilha, estruturas de alimentação e mirantes adequados no cume 

do Morro que permitam melhor usufruto do potencial turístico do local.   

Na Cachoeira Seca os proprietários da área arrendam o local para outros 

particulares que exploram a atividade turística por meio da cobrança de taxa de 

visitação. No local é disponibilizado o aluguel de churrasqueiras móveis, venda de 

carvão e opções de alimentação e bebidas para os visitantes, além de estrutura de 

saneamento com banheiros e chuveiros. 

Boa parte da área do imóvel onde se encontram as sequências das quedas 

d’águas e cachoeiras está inserida em um Programa de Pagamentos por Serviços 

Ambientais (PSA) elaborado pela concessionária de abastecimento de água do 

Município vizinho de Balneário Camboriú por meio do Programa Produtor de Água. 

Por isso, algumas quedas d’água estão fechadas ao público para a preservação das 

nascentes e matas ciliares de afluentes do Rio Camboriú. 

No local existe um antigo moinho d’água bastante interessante, mas que está 

deteriorado e desativado, sendo por muito tempo um atrativo a parte dentro do espaço 

da Cachoeira Seca. A restauração deste moinho pode contribuir para ampliar o fluxo 

de turistas ao local, além de manter preservada uma parte da história de Camboriú. 

Além destes atrativos naturais, existem equipamentos turísticos também 

situados nas áreas rurais que oferecem possibilidade de serviços de hospedagem e 

alimentação associados às atividades de trilhas, cavalgadas, pesca, lazer, piscinas 

com tobogãs, mirantes contemplativos, tirolesas, rapel e escaladas. Alguns destes 

equipamentos estão sendo inseridos no Projeto Acolhida na Colônia, que está em fase 

de estruturação no Município. Este Projeto visa proporcionar ao turista a vivência de 

experiências do dia a dia das famílias de produtores orgânicos, aliados a conservação 

ambiental. 

Em meio às belezas naturais das áreas rurais, está estruturada a Rota Turística 

Caminhos de Santa Paulina, citada anteriormente. A Rota se inicia no Casarão 

Antônio Maria no Centro Histórico de Camboriú e vai até o Santuário de Santa Paulina 

no Município de Nova Trento, cidade em que viveu a Santa Paulina.  
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As margens do trajeto existem estruturas de alimentação e hospedagem, no 

entanto são poucas as opções e as diversificações, sendo necessário ampliar e 

diversificar a oferta destes serviços. Para alimentação, existe apenas um restaurante 

típico rural – Califas, e a Feira de Produtos da Roça. Para hospedagem existe como 

opção o Hotel Fazenda Caetés e o Ponto de Apoio do Sr. Arthur, que também 

fornecem serviços de alimentação. 

O trajeto da Rota passa por diversas Igrejas históricas sendo todas elas muito 

bem conservadas, mas que permanecem fechadas na maioria dos horários e dias da 

semana, sendo bastante difícil ao turista conhecê-las por dentro. É necessário criar 

condições por meio de articulação com os responsáveis pelas paróquias para que seja 

possível a visitação também no interior das Igrejas. Na região dos Caetés, também 

existe uma Gruta em homenagem à Santa Paulina, sendo um local propício aos 

peregrinos para as rezas e a renovação da fé. 

Seria bastante interessante confeccionar e distribuir panfletos e mapas da Rota 

aos peregrinos e também complementar a atual estrutura da Rota com placas 

informativas ao longo de todo o percurso que apresentem a história do trajeto e da 

Santa Paulina, os aspectos culturais, sociais, históricos, geográficos e ambientais da 

região, com indicações das quilometragens restantes para se completar a Rota e para 

se chegar até a próxima opção de alimentação e hospedagem, ofertando assim mais 

segurança, conforto e um pacote de experiências aos peregrinos. 

Uma das peregrinações mais tradicionais que ocorre na Rota Turística 

Caminhos de Santa Paulina é a chamada Caminhada à Santa Paulina, que já ocorre 

há 19 anos, sempre no feriado de Corpus Christi. A Caminhada à Santa Paulina é 

organizada por moradores locais de Camboriú e dura três dias, tendo como ponto de 

partida a Igreja Matriz Divino Espírito Santo no Centro Histórico de Camboriú e 

chegada no Santuário de Santa Paulina em Nova Trento, onde acontece às 10h00 a 

celebração da Missa de Corpus Christi.  

Outra opção que envolve rotas no Município, são os Circuitos de Cicloturismo. 

Em Camboriú existe o Circuito Costa Verde & Mar e a Rota do Jacaré. A Rota do 

Jacaré é um circuito que ocorre totalmente dentro do Município, estando bem 

sinalizado e contando com apoio de grupos de ciclistas do Município.  
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O Circuito de Cicloturismo Costa Verde & Mar percorre o território dos 10 

Municípios da Região Turística, apresentando boa sinalização dos trechos e variadas 

informações nos sites do Município e do CITMAR. Seria bastante interessante 

diversificar e ramificar as rotas destes circuitos dentro de Camboriú, visto que a região 

rural do Município é pouquíssima explorada pelos roteiros atuais, de modo que o ciclo 

turista deixa de conhecer e passar por diversos atrativos naturais, Igrejas e 

equipamentos turísticos interessantes, os quais ampliariam consideravelmente a 

experiência desse perfil de turistas. 

O Centro Histórico de Camboriú reúne uma série de atrativos turísticos 

relacionados à cultura e história do Município. O circuito do Centro Histórico é formado 

pelo Casarão Antônio Maria, a Igreja Matriz, o Prédio da Prefeitura, a Praça das 

Figueiras e a Feira das Mulheres Agricultoras. O circuito possui ampla diversidade, 

variedade de serviços de alimentação e opção de hospedagem em hotel.  

Na área central também se localizada a Fundação Cultural, que possui alguns 

acervos históricos e abriga a biblioteca municipal. O Município não conta com um 

Museu que preserve sua história, sendo interessante a implantação de um Museu 

para o fomento do turismo e preservação da história local. 

Conforme percebido nas pesquisas de demanda turística, o turista que visita 

Camboriú permanece por pouco tempo no Município, às vezes por poucos dias e até 

mesmo por apenas algumas horas. É preciso criar condições para que o visitante 

permaneça por mais tempo no Município. Por isso, a implantação de infraestruturas 

de mirantes, venda de artesanatos e souvenirs, serviços de alimentação nos atrativos 

naturais como no alto do Pico da Pedra e na Cachoeira Seca, por exemplo, podem 

auxiliar bastante neste objetivo.  

Em relação à publicidade e marketing do turismo, não existem placas 

destacando o turismo de Camboriú em nenhuma das rodovias principais de acessos 

ao Município e nem próximas aos principais aeroportos regionais. 

Existem diversas informações disponibilizadas nos sites da Prefeitura Municipal 

de Camboriú e do CITMAR sobre a oferta turística do Município. A plataforma digital 

utilizada pela Prefeitura Municipal para a divulgação dos conteúdos relacionados ao 

turismo é fornecida pela Federação Catarinense de Municípios, Associações de 
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Municípios e Consórcios (FECAM) e as informações são dispostas de acordo com a 

compatibilidade desta plataforma. Por isso alguns conteúdos apresentam informações 

incompletas e/ou limitadas. Em ambas as plataformas digitais, tanto da Prefeitura 

Municipal de Camboriú, quanto do CITMAR é necessário realizar melhorias nos 

aspectos de interação dos sites, link com outras páginas relacionadas, 

complementação e atualização de informações.  

O Posto de Informação Turística (PIT) do Município também possui bons 

materiais de divulgação impressos, como mapas, folders e guias turísticos de 

Camboriú, bem como de outros Municípios do CITMAR e da Região Turística como 

um todo.  

A infraestrutura do PIT é razoável, visto que o espaço reduzido precisa ser 

dividido e compartilhado com a equipe da Diretoria de Turismo da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico que desenvolve suas atividades no mesmo local. A 

localização da estrutura é inadequada, visto que se situa as margens da Avenida 

principal de acesso a cidade e que é muito movimentada. A área de estacionamento 

é insuficiente, já que é compartilhada entre os turistas, funcionários do PIT, e também 

com funcionários e clientes de comércios locais. 

 O PIT conta apenas com dois funcionários para atender os turistas e visitantes, 

sendo que estes também são encarregados e responsáveis por todas as demais 

funções previstas para a Diretoria de Turismo. Portanto, é necessário reavaliar a 

localização atual do PIT ou buscar melhorias em sua infraestrutura, bem como ampliar 

o número de pessoas disponíveis ao atendimento dos turistas. 

 

4.6.1. Hierarquização dos atrativos 

 

A consolidação do diagnóstico estratégico vem com uma compilação dos dados 

levantados e analisados neste produto, que permitem a consolidação analítica do 

diagnóstico, em termos estratégicos, da área turística de Camboriú e de sua área de 

influência.  

No processo de verificação e validação dos atrativos turísticos de Camboriú foi 

realizada uma segunda síntese dos atrativos, aglomerando e ampliando a percepção 
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dessas atratividades, potencializando-os a partir da capacidade em conjunto da 

possibilidade de maior poder de atração. 

A proposição metodológica de hierarquização e ranqueamento dos atrativos se 

dá através da metodologia proposta pelo Ministério do Turismo – Programa de 

Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil – Módulo Operacional 7. 

A escolha criteriosa de investimentos públicos e privados no turismo é de suma 

importância para o seu desenvolvimento. A tomada de decisão que geralmente é 

tomada a partir de critérios subjetivos, pode não gerar os resultados esperados. Por 

isso, a metodologia proposta visa trazer aspectos objetivos para a decisão, garantindo 

um investimento justificado, visando realmente a melhoria da localidade turística como 

um todo. Sendo assim: 

 
“A aplicação dessa metodologia tem como objetivo auxiliar na avaliação da 
importância dos atrativos identificados para inclusão no roteiro turístico. Com 
este instrumento são estabelecidas prioridades para determinar a escolha e 
as decisões dos governantes, administradores, gestores e empreendedores 
(Ministério do Turismo, 2013).” 

 

Para o entendimento da importância de determinados atrativos para o 

desenvolvimento do turismo no Município, foi realizado um “rankeamento” que definiu 

uma escala de priorização dos atrativos, direcionando e objetivando a escolha dos 

atrativos, ou não, para a realização de investimento. 

A metodologia proposta visa em primeiro lugar, uma avaliação do potencial de 

atratividade do elemento, de acordo com as características motivacionais dos turistas 

e possíveis interesses que possam despertar.  

Esse elemento, geralmente é confrontado com a Pesquisa de Demanda e/ou 

experiência do grupo de trabalho, em relação ao conhecimento empírico da prática 

turística vigente. 

Na tabela a seguir, foi estabelecida uma ordem quantitativa para justificar o 

desenvolvimento do potencial de acordo com a sua utilização. Dessa forma, foram 

atribuídos valores conforme a sua utilização e/ou potencial para o turismo, para que 

fosse atribuído um valor quantitativo às suas características. 
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Tabela 16 – Potencial Turístico dos Atrativos. 

Hierarquia Características 

3 (alto) 

É todo atrativo turístico excepcional e de grande interesse, com 
significação para o mercado turístico internacional, capaz de, por si só, 

motivar importantes correntes de visitantes, atuais e potenciais. 

2 (médio) 

Atrativos com aspectos excepcionais em um país, capazes de motivar 
uma corrente atual ou potencial de visitantes deste país ou 

estrangeiros, em conjunto com outros atrativos próximos a este. 

1 (baixo) 

Atrativos com algum aspecto expressivo, capazes de interessar 
visitantes oriundos de lugares no próprio país, que tenham chegado à 

área por outras motivações turísticas, ou capaz de motivar fluxos 
turísticos regionais e locais (atuais e potenciais). 

0 (nenhum) 

Atrativos sem méritos suficientes, mas que são parte do patrimônio 
turístico como elementos que podem complementar outros de maior 
hierarquia. Podem motivar correntes turísticas locais, em particular a 

demanda de recreação popular. 
Fonte: Módulo Operacional 7 - Roteirização Turística. Roteiros do Brasil: Programa de Regionalização 

do Turismo. Brasília, 2007. Adaptado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 
 

O próximo passo é a avaliação dos aspectos que auxiliam na definição da 

“importância” de cada um atrativo, respeitando os critérios de forma técnica, definindo 

a sua hierarquia. Este critério permite classificar cada atrativo, de acordo com uma 

escala preestabelecida. Desse modo, ele fornece subsídios para a diferenciação 

objetiva das características e dos graus de importância de cada atrativo. 

 

• Grau de uso atual: permite analisar o atual volume de fluxo turístico efetivo 

e sua importância para o Município. Difere do grau de interesse por 

representar a situação atual (em vez do potencial). Um alto grau de uso 

indica que o atrativo apresenta uma utilização turística efetiva; 

• Representatividade: fundamenta-se na singularidade ou raridade do 

atrativo. Quanto mais se assemelhar a outros atrativos, menos interessante 

ou prioritário; 

• Apoio local e comunitário: a partir da opinião dos líderes comunitários, deve-

se analisar o grau de interesse da comunidade local para o desenvolvimento 

e disponibilidade ao público; 

• Estado de conservação da paisagem circundante: verificar, por observação 

in loco, o estado de conservação da paisagem que circunda o atrativo. 

Neste item é analisada a ambiência do atrativo; 

• Infraestrutura: verificar, in loco, se existe infraestrutura disponível no atrativo 

e o seu estado; 
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• Acesso: verificar as vias de acesso existentes e suas condições de uso. 

 

Dessa forma, foram sistematizados os dados de acordo com a tabela a seguir: 
 

Tabela 17 – Quadro de critérios para avaliação dos atrativos. 

Critérios 
Valores 

0 1 2 3 

H
ie

ra
rq

u
ia

 

(a) Potencial de 

atratividade 
Nenhum Baixo Médio Alto 

(b) Grau de Uso 

Atual 

Fluxo turístico 
insignificante Pequeno fluxo 

Média 
intensidade e 

fluxo 
Grande fluxo 

(c) 

Representatividade 
Nenhuma 

Elemento 
bastante 
comum 

Pequeno 
grupo de 

elementos 
similares 

Elemento 
singular, raro 

(d) Apoio Local e 

Comunitário 
Nenhuma 

Apoiado por 
uma pequena 

parte da 
comunidade 

Apoio 
razoável 

Apoiado por 
grande parte 

da 
comunidade 

(e) Estado de 

Conservação da 

Paisagem 

Circundante 

Estado de 
conservação 

péssimo. 

Estado de 
conservação 

regular 

Bom estado 
de 

conservação 

Ótimo estado 
de 

conservação 

(f) Infraestrutura Inexistente 
Existente, 
porém em 

estado 
precário 

Existente, mas 
necessitando 

de 
intervenções/ 

melhorias 

Existente e 
em ótimas 
condições 

(g) Acesso Inexistente Em estado 
precário 

Existente, mas 
necessitando 

de 
intervenções/ 

melhorias 

Em ótimas 
condições 

Fonte: Módulo Operacional 7 - Roteirização Turística. Roteiros do Brasil: Programa de Regionalização 

do Turismo. Brasília, 2007. Adaptado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 

 

Com base na lista de atrativos levantados, foram definidos os valores para cada 

um dos critérios elencados anteriormente, considerando os principais atrativos 

turísticos de Camboriú.  

A próxima Tabela demonstra os resultados obtidos a partir da realização dessa 

avaliação em Oficinas Públicas Participativas e juntamente com o Grupo Técnico 

Municipal de Apoio a Elaboração do Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo 

de Camboriú. A tabela a seguir apresenta estas informações. 
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Tabela 18 – Hierarquização e Ranking dos Atrativos Turísticos de Camboriú/SC. 

Atrativos 

Potencial de 

Atratividade 

(x2) 

Grau de 

uso atual 

Representativi

dade (x2) 

Apoio Local 

e 

Comunitário 

Estado de 

Conservação 

da Paisagem 

Infraestrutura Acesso Total 

Atrativos turísticos 

1 Rota Turística Caminhos de Santa 
Paulina 4 2 6 3 2 2 2 21 

2 Pico da Pedra 4 2 6 2 2 1 2 18 
3 Festa do Divino 2 2 4 3 2 3 2 18 
4 Museu Ayrton Senna 2 2 4 2 2 3 3 18 

5 
Congresso Internacional dos 

Gideões Missionários da Última 
Hora 

4 3 4 2 1 2 1 17 

6 Cachoeira Seca 2 3 4 1 3 2 2 16 
7 Praça das Figueiras 2 2 4 3 2 2 2 16 
8 Green Valley 2 3 2 2 2 3 3 16 
9 Feira de Produtos Rurais 2 1 4 2 3 2 2 16 
10 Casarão Antonio Maria 2 1 6 1 2 2 2 16 
11 Prédio da Prefeitura 2 1 4 2 2 3 2 16 
12 Igreja Matriz 2 2 2 3 2 3 2 16 
13 Carnaval do Gustavo 2 3 2 3 2 2 2 16 
14 Acampamento Farroupilha 2 2 2 3 1 2 3 15 
15 Sítio Panaceia 2 2 2 1 3 3 2 15 
16 Maria’s Camboriú 2 2 2 2 2 3 2 15 
17 Fenami 2 1 2 2 2 3 3 14 
18 Cascata do Encanto 2 2 2 1 3 2 2 14 
19 Top da Mata 2 2 2 1 2 3 2 14 
20 Hotel Fazenda dos Caetés 2 2 2 1 2 3 2 14 
21 Capela Nossa Senhora do Rosário 2 1 2 2 2 2 2 13 
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Atrativos 
Potencial de 

Atratividade 

(x2) 

Grau de 

uso atual 
Representativi

dade (x2) 

Apoio Local 

e 

Comunitário 

Estado de 

Conservação 

da Paisagem 
Infraestrutura Acesso Total 

Atrativos turísticos 
22 Igreja Presbiteriana 2 1 2 1 2 3 2 13 
23 Rota do Jacaré 2 1 2 1 2 2 2 12 
24 Casarão da República 2 0 6 0 1 1 2 12 
25 Hípica Beija-Flor 2 0 2 1 2 2 2 11 
26 Pesque e Pague Paraíso da Pesca 0 1 2 1 1 2 2 9 
27 Estádio Robertão 0 0 0 2 2 2 2 8 

Fonte: GTM; Participação Popular nas Oficinas Públicas do PDTT de Camboriú. Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 
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Em seguida, com o preenchimento da tabela dos atrativos e sua avaliação, foi 

obtida a tabela do ranking dos principais atrativos turísticos de Camboriú e sua 

colocação em relação à importância de cada um desses atrativos para o Município. A 

Tabela a seguir apresenta o resultado em relação ao “Ranking” dos atrativos de 

Camboriú. 

 
Tabela 19 – Ranking dos Atrativos Turísticos de Camboriú/SC. 

Posição Atrativos 
1º ROTA TURÍSTICA CAMINHOS DE SANTA PAULINA 

2º PICO DA PEDRA 

3º FESTA DO DIVINO 

4º MUSEU AYRTON SENNA 

5º CONGRESSO INTERNACAIONAL DOS GIDEÕES MISSIONÁRIOS DA ÚLTIMA 
HORA 

6º CACHOEIRA SECA 

7º PRAÇA DAS FIGUEIRAS 

8º GREEN VALLEY 

9º FEIRA DE PRODUTOS RURAIS 

10º CASARÃO ANTONIO MARIA 

11º PRÉDIO DA PREFEITURA 

12º IGREJA MATRIZ 

13º CARNAVAL DO GUSTAVO 

14º ACAMPAMENTO FARROUPILHA 

15º SÍTIO PANACEIA 

16º MARIA’S CAMBORIÚ 

17º FENAMI 

18º CASCATA DO ENCANTO 

19º TOP DA MATA 

20º HOTEL FAZENDA DOS CAETÉS 

21º CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 

22º IGREJA PRESBITERIANA 

23º ROTA DO JACARÉ 

24º CASARÃO DA REPÚBLICA 

25º HÍPICA BEIJA-FLOR 

26º PESQUE E PAGUE PARAÍSO DA PESCA 

27º ESTÁDIO ROBERTÃO 
Fonte: GTM; Participação Popular nas Oficinas Públicas do PDTT de Camboriú.  

Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 
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Os dados apresentados representam a realidade da atividade turística de 

Camboriú, onde destacam-se nos “primeiros lugares” os atrativos turísticos mais 

consolidados no Município. Nas últimas posições, ficaram atrativos ainda não tão 

consolidados, como o Casarão da República, porém que apresentam características 

importantes para o desenvolvimento de novas possibilidades de roteiros turísticos em 

Camboriú. 

 

4.6.2. Atrativos turísticos 

 

O levantamento da Oferta Turística de Camboriú relacionada aos atrativos 

turísticos, foi realizado por meio de pesquisas nos sites e aplicativos da Prefeitura 

Municipal de Camboriú e do Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde & Mar, 

visitas in loco, reuniões técnicas e atividades participativas com a população urbana 

e rural do Município.  

Essas atividades proporcionaram conhecimentos e subsídios para a definição 

de uma lista dos atrativos turísticos de Camboriú, possibilitando o entendimento da 

segmentação e vocação turística da área, bem como a definição de uma 

hierarquização estratégica dos atrativos. A Tabela a seguir apresenta os atrativos 

turísticos de Camboriú. 
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Tabela 20 – Atrativos Turísticos de Camboriú/SC. 
Apontamento dos Atrativos Turísticos 

PRAÇA DAS FIGUEIRAS DINDINHO CITY TOUR 

PRÉDIO DA PREFEITURA PESQUE-PAGUE PARAÍSO DA PESCA 

CASARÃO ANTONIO MARIA CAMINHADA DE SANTA PAULINA – CORPUS 
CHRISTI 

MEMORIAL AYRTON SENNA HOTEL FAZENDA DOS CAETÉS 

POUSADA TOP DA MATA CASCATA DO ENCANTO 

SÍTIO PANACÉIA POUSADA COSTA ROSA 

CARNAVAL DO SALÃO DO GUSTAVO ATIVIDADE HÍPICA BEIJA-FLOR 

PICO DA PEDRA ROTA DO JACARÉ – CIRCUITO DE BIKE 

CACHOEIRA SECA CASARÃO DA REPÚBLICA 

ROTA TURÍSTICA CAMINHOS DE SANTA 
PAULINA GREEN VALLEY 

IGREJA MATRIZ VIVENDA DAS PALMEIRAS 

FEIRA DA INDÚSTRIA CASEIRA RURAL FEIRA DE PRODUTOS RURAIS 

IGREJA PRESBITERIANA ESTÁDIO ROBERTÃO 

ACAMPAMENTO FARROUPILHA FUNDAÇÃO CULTURAL – ACERVO E 
BIBLIOTECA 

FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO CLUBE DE CAÇA E TIRO 

CONGRESSO INTERNACIONAL DOS 
GIDEÕES MISSIONÁRIOS DA ÚLTIMA HORA MARIA’S CAMBORIÚ 

FENAMI CAPELA SANTO ANTÔNIO DOS CAETÉS 

TERNO DE REIS CAPELA IMACULADA CONCEIÇÃO  

RESERVA CAMBORIÚ CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 

GRUTA EM HOMENAGEM A SANTA PAULINA  CIRCUITO DE CICLOTURISMO COSTA 
VERDE & MAR 

SWAT PAINTBALL ANIVERSÁRIO DA CIDADE 

ENCONTRO DE AMIGOS CAVALGADA 

NATAL DA CIDADE ESPAÇO RURAL CLAREAR 

PARQUE DA BICA PARQUE LINEAR 

Fonte: GTM; Sites da Prefeitura Municipal de Camboriú e do CITMAR; Participação Popular nas 

Oficinas Públicas do PDTT de Camboriú. Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 

2020. 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICIPIO DE CAMBORIÚ – SC 

 

 
 

96 
 

O grau de interesse e o grau de visitação dos atrativos turísticos são conceitos 

subjetivos, porém demonstram um conjunto de valores intrínsecos e importância do 

atrativo para a população, portanto, também para o visitante. A classificação do grau 

de interesse do atrativo foi realizada de acordo com os seguintes critérios e objetivos:  

 

• A = Imperdível 

• B = Muito Interessante 

• C = Interessante 

• D = Razoavelmente Interessante 

• E = Pouco Interessante 

 

A classificação para o grau de visitação foi realizada de acordo com os 

seguintes critérios objetivos: 

 

• Vermelho = Muito Visitado 

• Verde = Bastante Visitado 

• Azul = Visitado 

• Amarelo = Pouco visitado 

• Preto = Quase ninguém vai, mas é legal 

 

A Tabela a seguir apresenta a consolidação do grau de interesse e do grau de 

visitação dos principais atrativos turísticos de Camboriú. 
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Tabela 21 – Consolidação do Grau de Interesse e do Grau de Visitação dos Principais Atrativos 
Turísticos de Camboriú/SC. 

ATRATIVO TURÍSTICO INTERESSE VISITAÇÃO 

PICO DA PEDRA A  

ROTA TURÍSTICA CAMINHOS DE SANTA PAULINA A  

IGREJA MATRIZ A  

GREEN VALLEY A  

PRAÇA DAS FIGUEIRAS B  

CACHOEIRA SECA B  

FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO B  

CONGRESSO INTERNACIONAL DOS GIDEÕES 
MISSIONÁRIOS DA ÚLTIMA HORA B  

CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO B  

MUSEU AYRTON SENNA B  

FEIRA DE PRODUTOS RURAIS B  

ACAMPAMENTO FARROUPILHA B  

TRILHA DO JACARÉ B  

CASCATA DO ENCANTO B  

POUSADA TOP DA MATA B  

SÍTIO PANACEIA B  

HÍPICA BEIJA-FLOR B  

CASARÃO ANTONIO MARIA C  

PRÉDIO DA PREFEITURA C  

IGREJA PRESBITERIANA C  

FENAMI C  

PESQUE-PAGUE PARAÍSO DA PESCA C  

HOTEL FAZENDA DOS CAETÉS C  

MARIA’S CAMBORIÚ C  

CARNAVAL DO SALÃO DO GUSTAVO C  

ESTÁDIO ROBERTÃO D  

Fonte: GTM; Sites da Prefeitura Municipal de Camboriú e do CITMAR; Participação Popular nas 

Oficinas Públicas do PDTT de Camboriú. Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 

2020. 
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Em relação ao grau de interesse, dos 26 atrativos turísticos classificados, 4 

atrativos foram considerados Imperdíveis (conceito A), sendo eles: o Pico da Pedra, a 

Rota Turística Caminhos de Santa Paulina, a Igreja Matriz e a Green Valley; 13 

atrativos foram considerados como Muito Interessantes (conceito B), sendo eles: a 

Praça das Figueiras, a Cachoeira Seca, a Festa do Divino Espírito Santo, o Congresso 

Internacional dos Gideões Missionários da Última Hora, a Capela Nossa Senhora do 

Rosário, o Museu Ayrton Senna, a Feira de Produtos Rurais, o Acampamento 

Farroupilha, a Rota do Jacaré, a Cascata do Encanto, a Pousada Top da Mata, o Sítio 

Panacéia e a Hípica Beija-Flor; 8 atrativos foram considerados Interessantes (conceito 

C), sendo eles: o Casarão Antônio Maria, o Prédio da Prefeitura, a Igreja Presbiteriana, 

a FENAMI, o Pesque-Pague Paraíso da Pesca, o Hotel Fazenda dos Caetés, o Maria’s 

Camboriú e o Carnaval do Salão do Gustavo; apenas 1 atrativo foi considerado Pouco 

Interessante (conceito D), sendo este o Estádio Robertão, e nenhum atrativo foi 

considerado Razoavelmente Interessante (conceito E). 

Quanto ao grau de visitação dos atrativos foram classificados 5 atrativos  como 

sendo Muito Visitado, sendo eles: o Pico da Pedra, a Igreja Matriz, o Green Valley, o 

Congresso Internacional dos Gideões Missionários da última Hora e o Maria’s 

Camboriú; 7 atrativos como sendo Bastante Visitado, sendo eles: a Rota Turística 

Caminhos de Santa Paulina, a Praça das Figueiras, a Cachoeira Seca, a Festa do 

Divino Espírito Santo, a Cascata do Encanto, a Hípica Beija-Flor, a Igreja Presbiteriana 

e o Carnaval do Salão do Gustavo;  9 atrativos foram classificados como sendo 

Visitado, sendo eles: o Museu Ayrton Senna, a Feira de Produtos Rurais, o 

Acampamento Farroupilha, a Rota do Jacaré, a Pousada Top da Mata, o Casarão 

Antônio Maria e o Prédio da Prefeitura; 3 atrativos como sendo Pouco Visitado, sendo 

eles: o Sítio Panacéia, a FENAMI e o Estádio Robertão; apenas 1 atrativo foi 

classificado como Quase ninguém vai, mas é legal, sendo este a Capela Nossa 

Senhora do Rosário. 

A seguir são apresentados os principais atrativos turísticos de Camboriú, com 

suas descrições. 
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O Casarão foi construído em 1892 e pertenceu a Antônio Maria, Prefeito de 

Camboriú de 1893 a 1899 e que faleceu em 1937. A construção traz a arquitetura 

característica ainda do período colonial como seu elemento principal. Serviu na época 

como símbolo e referência social sendo frequentada por grandes autoridades políticas 

da região, e por esta razão apresenta relação com o turismo cultural cívico. A 

construção até hoje representa grande importância para a cidade, servindo hoje como 

Casa Paroquial da Igreja Católica. 

O Casarão fica localizado no Centro Histórico de Camboriú e o acesso principal 

é pela Avenida Santa Catarina com boa sinalização turística. O local permanece 

fechado para visitação na maior parte do tempo, sendo possível apenas a apreciação 

das fachadas externas. O espaço conta com placa de sinalização com o nome do 

atrativo, sendo a placa padrão do guia brasileiro de sinalização, além de possuir o 

sistema de interpretação digital. O entorno conta com boa estrutura de serviços, com 

restaurantes, hospedagem, cafeterias, comércio em geral. 

 
Figura 4 – Casarão Antônio Maria.  

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 
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Localizada no Centro de Camboriú, a Paróquia Divino Espírito Santo de 

Camboriú, foi criada em 1849, sendo a 11ª Paróquia mais antiga em atividade dentro 

da Arquidiocese de Florianópolis. Tem o seu ambiente em bom estado de 

conservação e destaca-se por sua bela arquitetura, em traços das construções 

religiosas Europeias. Além das missas, a igreja recebe grande fluxo de visitantes em 

suas festas tradicionais, e é também ponto turístico procurado devido a sua história e 

arquitetura. 

O acesso principal é pela Avenida Santa Catarina com boa sinalização turística 

de acesso. O local permanece aberto para visitação, sendo possível a apreciação das 

fachadas externas e do interior. O espaço conta com placa de sinalização com o nome 

do atrativo, sendo a placa padrão do guia brasileiro de sinalização, além de possuir o 

sistema de interpretação digital. O entorno conta com boa estrutura de serviços, com 

restaurantes, hospedagem, cafeterias, comércio em geral. 

 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 
2020. 

Figura 6 – Igreja Matriz Divino Espírito Santo. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 
2020. 
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A Praça Flávio Vieira conhecida popularmente por ‘’Praça das Figueiras’’ 

representa o símbolo da cidade. A praça está localizada atrás da Igreja Matriz Divino 

Espírito Santo ao lado da Prefeitura Municipal, no centro da cidade. Foi construída em 

1942, pelo interventor Tenente Mario Fernandes Guedes. Coberta por Figueiras que 

proporcionam sombra e ar fresco, a Praça possui mesas de jogos para atividades 

como xadrez, dominó e jogo de cartas, um palco para apresentações culturais e 

shows, bancos para descanso e estrutura de banheiros públicos. É sem dúvidas um 

belo lugar não só para os visitantes como para todos seus moradores.  

O acesso principal é pela Avenida Santa Catarina, com boa sinalização turística 

de acesso. O espaço conta com placa de sinalização com o nome do atrativo, sendo 

a placa padrão do guia brasileiro de sinalização, além de possuir o sistema de 

interpretação digital. O entorno conta com boa estrutura de serviços, com 

restaurantes, hospedagem, cafeterias, comércio em geral. 

 
Figura 7 – Praça das Figueiras. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 
2020. 

Figura 8 – Praça das Figueiras. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 
2020. 
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A Prefeitura Municipal pode ser considerada um atrativo a parte, pois é feita 

inteiramente de pedra, principal fonte de renda da cidade devido às suas abundantes 

jazidas.  

Localizada no Centro Histórico de Camboriú, o acesso principal é pela Avenida 

Santa Catarina com boa sinalização turística de acesso. O local permanece aberto 

para visitação durante o expediente da Administração Municipal, sendo possível a 

apreciação das fachadas externas e do interior. O espaço conta com placa de 

sinalização com o nome do atrativo, sendo a placa padrão do guia brasileiro de 

sinalização, além de possuir o sistema de interpretação digital. No seu interior existe 

um totem turístico para carregar celulares e outros aparelhos eletrônicos. O entorno 

conta com boa estrutura de serviços, com restaurantes, hospedagem, cafeterias, 

comércio em geral. 

 
Figura 9 – Prédio da Prefeitura  

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 
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Localizada na Praça Pastor Charles Haddon Spurgeon no Centro de Camboriú, 

a Feira da Indústria Caseira Rural ou Feira das Mulheres Agricultoras é um local ótimo 

para o turista encontrar produtos artesanais, alguns típicos da região, feitos pelas 

mãos das moradoras da cidade.  

 
Figura 10 – Feira da Indústria Caseira Rural. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 

2020. 

Figura 11 – Feira da Indústria Caseira Rural. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 

2020. 
 

O acesso principal é pela Avenida Santa Catarina, com boa sinalização turística 

de acesso. O espaço conta com placa de sinalização com o nome do atrativo, sendo 

a placa padrão do guia brasileiro de sinalização, além de possuir o sistema de 

interpretação digital. O entorno conta com boa estrutura de serviços, com 

restaurantes, hospedagem, cafeterias, comércio em geral. 

 

 

 

A Fundação Cultural Camboriú (FCC), foi criada em 2013 com o objetivo de 

preservar o patrimônio cultural da cidade, incentivar práticas nos campos das artes 

através de cursos, oficinas e espetáculos. Com exposição fotográfica da história de 

Camboriú, a Fundação conta também com a Biblioteca Municipal, sendo um espaço 

destinado a leitura e pesquisas. O local permite uma experiência repleta de 

conhecimento, história e cultura para todos aqueles que desejam conhecer de fato a 

cidade. 
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O acesso principal é pela Avenida Santa Catarina com boa sinalização turística 

de acesso. O local permanece aberto para visitação e o entorno conta com boa 

estrutura de serviços, com restaurantes, hospedagem, cafeterias, comércio em geral. 

 

 

Fundada em 27 de Setembro de 1909, sendo a primeira Igreja Evangélica 

Protestante da região, foi construída em terreno doado por Pedro Cypriano da Silva e 

sua esposa D. Ambrosina, que posteriormente, no mesmo local foram edificados os 

segundo e terceiro templos com as atuais características. A pedra fundamental da 

construção foi lançada em setembro de 1959, com um culto solene. A Igreja ainda 

está em pleno uso, tendo encontros religiosos todas as terças-feiras, quintas-feiras, 

sábados e domingos. 

A igreja fica localizada no bairro Rio Pequeno e o acesso principal é pela 

Avenida Santa Catarina, com boa sinalização turística de acesso, seguindo após pela 

Avenida Rio Amazonas. Outro possível acesso, mas pouco utilizado pelos turistas, é 

pela Rua Antônio Lopes Gonçalves Bastos, com sinalização turística insuficiente. O 

local permanece aberto para visitação, sendo possível a apreciação das fachadas 

externas e do interior. Em frente o atrativo existe uma placa com o nome da igreja, 

além do sistema de interpretação digital. A estrutura de serviços do entorno é reduzida 

e conta apenas com restaurantes bastante simples, minimercados e padarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 

MUNICIPIO DE CAMBORIÚ – SC 
 
 

 

105 

Figura 12 – Igreja Presbiteriana.  

Fonte: Marcello Sokal, 2018. 

 

No Memorial Ayrton Senna encontram-se mais de 1.500 peças do ídolo, dentre 

quadros, pôsteres, pinturas, macacão, camisetas, bonés, esculturas, estatuetas, 

moedas, medalhas, capacetes, bicicleta, relógio, óculos, CD, DVDs, livros, álbuns, 

revistas e cartões telefônicos. Todos estes elementos contam a trajetória de Ayrton 

Senna desde quando era piloto de kart até o auge na Fórmula 1. O memorial fica 

anexo ao Complexo Esportivo Kadiz, onde existem quadras para atividades físicas. 

O museu fica localizado no bairro Tabuleiro e o acesso principal é pela Avenida 

Santa Catarina com boa sinalização turística de acesso. O local permanece aberto 

para visitação diariamente. O entorno conta com boa estrutura de serviços, com 

restaurantes, hospedagem, cafeterias, comércio em geral. 
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Figura 13 – Memorial Ayrton Senna. 

 
Fonte: Marcello Sokal, 2018. 

Figura 14 – Memorial Ayrton Senna.  

 
Fonte: Marcello Sokal, 2018. 

 
Figura 15 – Memorial Ayrton Senna.  

Fonte: Marcello Sokal, 2018. 
 

 

 

A Rota Turística Caminhos de Santa Paulina é um roteiro sagrado que refaz o 

trajeto percorrido por Santa Paulina de Nova Trento até Camboriú, em maio de 1899, 

para a inauguração da atual Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, no centro da 

cidade.  

O caminho também é chamado Amabilíssimo, em homenagem ao nome da 

Santa Paulina "Amabile Lúcia Visintainer". O trajeto possui aproximadamente 62 km, 

com início no Casarão Antonio Maria no Centro Histórico de Camboriú e chegada no 
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Santuário em Nova Trento, onde se recebe um diploma de peregrino ao completar o 

percurso. 

O trajeto conta com boa sinalização e com cenários belíssimos para contemplar 

a natureza em meio às cachoeiras, pássaros e pequenos animais silvestres em 

trechos de Mata Atlântica, passando por comunidades de imigração 

europeia bastante caracterizada pelo sotaque forte e suas comidas tradicionais. 

 
Figura 16 – Trecho da Rota Turística Caminhos de Santa Paulina.  

Fonte: Marcello Sokal, 2018. 
 

É um atrativo perfeito para peregrinação, caminhadas, cavalgadas e passeios 

de bike, sendo assim uma belíssima oportunidade para o turismo não apenas 

religioso, mas também ecológico, rural, místico, cultural, gastronômico, de observação 

e muita experiência. 

Como aspectos negativos pode-se destacar a falta de infraestrutura pública de 

saneamento no trajeto, visto que os peregrinos muitas vezes utilizam as estruturas 

turísticas com serviços de alimentação apenas para fins sanitários e não consomem 

os produtos alimentícios fornecidos, deixando apenas prejuízos financeiros para estes 

locais, que em sua maioria não cobram taxas pelo uso de sanitários. 
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O percurso da Rota possui trechos com boa pavimentação das calçadas e 

estradas na área urbana, mas a grande maioria deste é realizada por estrada rural 

sem pavimentação. Nos períodos de chuva, ocorre que estes acessos rurais 

apresentam condições de tráfego bastante ruins, com poças de lama, e mato alto em 

alguns trechos que podem favorecer o habitat de animais silvestres indesejáveis, 

como os peçonhentos. Sendo assim faz-se necessário um programa de adequação e 

manutenção constante das estradas rurais. 

 

 

 

A Gruta em homenagem à Santa Paulina foi construída as margens da estrada 

rural do Caetés por uma pessoa da região devido a uma graça alcançada em nome 

da Santa. O local é um ponto de devoção e oração dos peregrinos que percorrem a 

Rota Turística Caminhos de Santa Paulina. 

 
Figura 17 – Gruta em homenagem à Santa 

Paulina.  

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 
2020. 

Figura 18 – Gruta em homenagem à Santa 
Paulina.  

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 
2020. 

 

Uma bela capela, construída em 1905, no interior do Município de Camboriú, 

onde predomina os traços da arquitetura colonial portuguesa. A igreja localiza-se na 

Vila Conceição (localidade dos Macacos), de onde se origina as primeiras 
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propriedades de Camboriú. Com muita cultura e tradição, a Capela Imaculada 

Conceição vale a pena ser visitada por amantes da história, religião e arte. 

O acesso principal é pela Estrada Geral dos Caetés, com sinalização turística 

de acesso satisfatória. O local permanece geralmente fechado para visitação, sendo 

possível apenas a apreciação das fachadas externas. Não possui sinalização 

interpretativa física no local, apesar de possuir o sistema de interpretação digital por 

indicação de números em placas informativas padronizadas para a Região Turística 

As estruturas de serviços de alimentação e hospedagem no entorno são escassas, 

com apenas um restaurante, um ponto de vendas de produtos rurais e uma pousada 

rural. 
 

Figura 19 – Capela Imaculada Conceição. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 
2020. 

  
Figura 20 – Capela Imaculada Conceição. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 
2020. 

 

 

Localizada no bairro dos Caetés, esta charmosa capela recebe celebrações da 

paróquia do Divino Espírito Santo e é utilizada para pequenos eventos da comunidade 

local. É a última Capela da Rota dos Caminhos de Santa Paulina e um importante 

ponto para os peregrinos que por ali passam.  
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Figura 21 – Capela Santo Antônio dos 
Caetés. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de 
Cidades, 2020. 

Figura 22 – Capela Santo Antônio dos Caetés. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 
2020. 

 

O acesso principal é pela Estrada Geral dos Caetés, com sinalização turística 

de acesso satisfatória. O local permanece geralmente fechado para visitação, sendo 

possível apenas a apreciação das fachadas externas. Em frente o atrativo existe uma 

placa com o nome da igreja. As estruturas de serviços de alimentação e hospedagem 

no entorno são escassas, com apenas um restaurante e um ponto de vendas de 

produtos rurais e uma pousada rural. 

 

 

Uma pequena igrejinha criada por familiares que ali moravam com objetivo de 

se unirem para transmitir os ensinamentos da religião. Localizada num pequeno 

vilarejo onde são mantidos até hoje as tradições culturais do interior, a Capela se torna 

uma oportunidade perfeita para conexão com a espiritualidade e também com a 

natureza. Do alto do morro da igreja, é possível a contemplação de grande área verde 

e a beleza singular que a cerca. 
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Figura 23 – Capela Nossa Senhora do Rosário.  

Fonte: Prefeitura Municipal de Camboriú, 2020. 
 

O acesso principal é pela Estrada Geral do Braço, com sinalização turística de 

acesso satisfatória. O local permanece geralmente fechado para visitação, sendo 

possível apenas a apreciação das fachadas externas. Em frente o atrativo existe uma 

placa com o nome da igreja, além do sistema de interpretação digital. As estruturas 

de serviços de alimentação e hospedagem no entorno são escassas, com apenas 

uma lanchonete e uma pousada rural. 

 

 

 

O Casarão da República foi o primeiro clube republicano do Estado de Santa 

Catarina, criado em 1887, onde grandes influenciadores da sociedade discutiam a 

ideia política do novo governo que estaria para começar dois anos depois. Importante 

símbolo político da época, o Casarão abrigou diversas reuniões dos republicanos que 

haviam na região, onde os encontros podiam ser feitos com tranquilidade, longe do 

centro monárquico que havia no centro administrativo da época, localizado na Barra. 

É considerado um grande patrimônio histórico, devido a sua história vinculada aos 

movimentos políticos nacional e regional representa uma forte conexão com o turismo 

cultural cívico. 
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Figura 24 – Casarão da República.  

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 
 

O acesso principal é pela Avenida José Francisco Bernardes com boa 

sinalização turística de acesso. O local encontra-se em mau estado de conservação 

e permanece fechado para visitação, sendo possível a apreciação apenas das 

fachadas externas. Não possui sinalização interpretativa física no local. O entorno 

conta com poucas opções de serviços turísticos. 

 

 

 

A feira de produtos da roça fica localizada na Vila Conceição, e é um espaço 

destinado a venda de produtos coloniais como: ovos, queijo, salames, pães caseiros, 

aipim, mel e hortaliças colhidas na própria Vila. Proporcionando a oportunidade de se 

alimentar com comidas vindas diretamente do campo, a feira garante delícias durante 

todos os dias no período da manhã e tarde. 
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Figura 25 – Feira de Produtos da Roça.  

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 

2020. 

Figura 26 – Feira de Produtos da Roça. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 

2020. 
 

O acesso principal é pela Estrada Geral dos Caetés, com sinalização turística 

de acesso satisfatória. O espaço conta com placa de sinalização com o nome do 

atrativo, sendo a placa padrão do guia brasileiro de sinalização, além de possuir o 

sistema de interpretação digital. As estruturas de serviços de alimentação e 

hospedagem no entorno são escassas, com apenas um restaurante e uma pousada 

rural. 

 

 

É o ponto mais alto da cidade, situado a 678 metros de altitude e a cerca de 18 

km do centro de Camboriú. Até o topo do Pico da Pedra a trilha inclui subidas íngremes 

e mata densa. Todo esforço é recompensado pela vista do topo, de onde se avista, 

quando as condições climáticas permitem, parte do litoral de Balneário Camboriú e 

Itapema, uma imensidão do mar e algumas ilhas da região, os Municípios de Itajaí, 

Bombinhas e parte de Navegantes, além de toda a área rural de Camboriú e região, 

pois permite uma vista em 360º e ótimos momentos de contemplação de cima do 

símbolo camboriuense. 
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Figura 27 – Pico da Pedra.  

 
Fonte: Marcello Sokal, 2018. 

 

No Pico da Pedra existe um ponto de apoio no início da trilha com estrutura de 

restaurante, lanchonete e banheiros, sendo este um aspecto positivo.  

Como pontos fracos pode-se citar que existem várias trilhas com certo nível de 

dificuldade para chegar ao topo, fato que de certa forma limita a caminhada para 

determinados grupos e perfis de turistas.  

 
Figura 28 – Pico da Pedra. 

 
Fonte: Marcello Sokal, 2018. 

Figura 29 – Pico da Pedra. 

 
Fonte: Marcello Sokal, 2018. 

 

Também não existem banheiros e lixeiras durante a subida na trilha ou mesmo 

na parte mais alta da montanha, sendo este um diferencial que pode minimizar os 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICIPIO DE CAMBORIÚ – SC 

 

 
 

115 
 

impactos ambientais no local e trazer maior conforto para os turistas. A trilha não 

possui placas informativas e de sinalização de trajeto durante a subida e também não 

conta com estruturas e designs que evitem a erosão, sendo estes importantes 

elementos que contribuem para a segurança dos turistas e para a preservação 

ambiental. 

O acesso principal até o início da trilha se dá pela Avenida Rio Amazonas, com 

boa pavimentação e posteriormente pela Rua Rio Congonhas a qual não possui 

pavimentação, contudo, possui sinalização viária suficiente. Na entrada da base para 

a trilha não existe uma área adequada de estacionamento, sendo necessário adequar 

um espaço para este fim. 

No topo da trilha, quando se chega na Pedra que caracteriza o nome do local, 

não existem quaisquer estruturas de mirantes, de alimentação ou de equipamentos 

de visão de longo alcance, sendo estes elementos bastante interessantes para 

ampliar o tempo que o turista permanece no local e ampliar a arrecadação financeira 

com o turismo no Município.   

 

 

A Cachoeira Seca possui uma série de quedas d'água, que receberam este 

nome porque parte delas corre sob as pedras e muitas vezes não podem ser vistas. 

Com queda principal de até 20 metros de altura, a trilha até chegar na cachoeira é 

recompensada por sua água cristalina e refrescante. Cercada por árvores altas e ar 

puro, a sensação de paz em meio a natureza é incrível.  
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Figura 30 – Cachoeira Seca. 

Fonte: João Scharf, 2018. 
 

O acesso se dá pela Estrada Geral dos Macacos, com sinalização turística 

viária razoável. Na Cachoeira Seca é cobrado um valor para a entrada, e de acordo 

com os arrendatários do local estimou-se visitação de mais de 50.000 pessoas no ano 

de 2019. O local possui uma infraestrutura com sanitários, lanchonete simples, venda 

e aluguel de materiais para churrasco, sendo este um aspecto positivo que facilita a 

permanência do turista na área. 
 

Figura 31 – Cachoeira Seca. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 
2020. 

Figura 32 – Cachoeira Seca. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 
2020. 
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Outro ponto positivo é que existe a presença do Corpo de Bombeiros com 

salva-vidas para o caso de afogamentos, outras emergências e boa sinalização de 

segurança relacionada aos perigos das atividades aquáticas. 

Como pontos negativos pode-se citar que existia uma roda de água de engenho 

no local, mas que infelizmente não foi preservada, que uma parte da cachoeira está 

interditada e só pode ser acessada na companhia de guias e a falta de espaço para 

pernoite em barracas de camping ou em cabanas no local. 

 

 

 

O Parque Municipal Ecológico Educativo Ambiental da Bica, fica localizado no 

bairro Tabuleiro, possui uma área total de 25.212,00 m² e área construída de 3.445,55 

m² em meio à Mata Atlântica e foi criado por Decreto Municipal no ano de 2001. É 

utilizado há mais de 40 anos pela população para uso da água na fonte natural, que 

acabou por dar nome ao Parque. Historicamente é utilizado também para as 

atividades de lazer da comunidade e se tornou um dos principais pontos turísticos da 

cidade. Além da Bica, o parque possui áreas de lazer, academia ao ar livre, parque 

infantil e área para atividades físicas. O local apresenta uma estrutura excelente. 

 
Figura 33 – Parque Municipal Ecológico 

Educativo Ambiental da Bica. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Camboriú, 2020. 

Figura 34 – Parque Municipal Ecológico 
Educativo Ambiental da Bica. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Camboriú, 2020. 
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O Parque Ecológico Cesino Bernardino - conhecido como “Parque Linear”, foi 

criado às margens do lago formado por uma Bacia de Detenção no Rio Camboriú. 

Está localizado em uma área de preservação permanente situada no Loteamento 

Santa Regina. O local conta com infraestrutura de parque infantil e ciclovias que 

permite o desenvolvimento de atividades de lazer como caminhadas, ciclismo e 

contemplação da natureza. 

 
Figura 35 – Parque Ecológico Cesino 

Bernardino “Parque Linear”. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Camboriú, 2020. 

Figura 36 – Parque Ecológico Cesino 
Bernardino “Parque Linear”. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Camboriú, 2020. 
 

 

O Circuito de Cicloturismo Costa Verde & Mar é o primeiro circuito de 

cicloturismo do Brasil a abranger uma região do litoral. Com um total de 270 Km 

oferece uma grande diversidade cultural e de paisagens, possibilitando que as 

pessoas conheçam de bicicleta um dos mais recortados e belos litorais do país, toda 

a beleza e tranquilidade do interior, com matas preservadas, rios e belas cascatas e 

cachoeiras. O roteiro passa por pontos turísticos de destaque nacional e locais de 

incomparável beleza cênica, estando em Camboriú grande parte do trajeto no interior.  
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Figura 37 – Circuito de Cicloturismo Costa 
Verde & Mar. 

Fonte: CITMAR, 2020. 

Figura 38 – Circuito de Cicloturismo Costa 
Verde & Mar. 

Fonte: CITMAR, 2020. 
 

Atualmente existe uma única rota dentro do Município de Camboriú que 

apresenta nível 2 de dificuldade técnica e nível 2 de dificuldade física. Seria 

interessante o incentivo de novas rotas do Circuito dentro de Camboriú, com 

diferentes níveis de dificuldades e visuais associados, estimulando-se as diversas 

categorias de amantes do cicloturismo, ampliando-se o tempo de permanência do 

turista dentro do Município e permitindo-se a divulgação e visitação de outros atrativos 

que hoje não são contemplados na única rota existente. 

 

 

 

O Roteiro do Jacaré é uma oportunidade de contemplar a natureza em duas 

rodas, em um percurso de cerca de 35 km, com altimetria baixa, dificuldade 

intermediária e trajeto sinalizado. O roteiro sai do Centro da cidade, e percorre partes 

da área rural, perfazendo em seu circuito um formato de jacaré, daí a denominação 

Roteiro do Jacaré. 
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Figura 39 – Roteiro do Jacaré.  

Fonte: BC Notícias, 2020. 
 

 

O Green Valley é um clube que se reforça a cada dia como um dos melhores 

cenários de música eletrônica do Brasil e do Mundo. Em uma noite típica de festa, que 

dura até o amanhecer, o sol revela os belos cenários naturais do vale verde em que o 

local está localizado e que dá o nome ao clube. Sua bela estrutura, jogo de luzes e 

alta qualidade de todas suas atrações faz com que visitantes venham de diversas 

regiões para prestigiar um dos melhores espaços de música eletrônica da região. 

O acesso principal se dá pela Avenida Antônio Lopes Gonçalves Bastos com 

com boa qualidade de pavimentação. O local apresenta uma estrutura excelente para 

a sua atividade fim. 
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Figura 40 – Green Valley.  

Fonte: Green Valley, 2020. 

Figura 41 – Green Valley. 

 
Fonte: Green Valley, 2020. 

 

O Maria’s Camboriú promove shows com artistas nacionais e internacionais. 

Possui um amplo salão e é também bastante procurado para a realização de eventos 

como festas de formaturas, aniversários e casamentos.  

O acesso principal se dá pela Avenida Antônio Lopes Gonçalves Bastos com 

boa qualidade de pavimentação. O local apresenta uma estrutura excelente para a 

sua atividade fim. 

 
Figura 42 – Maria’s Camboriú.  

Fonte: Maria’s Camboriú, 2020. 
 



 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 

MUNICIPIO DE CAMBORIÚ – SC 
 
 

 

122 

 

 

O Estádio Municipal Roberto Santos Garcia, mais comumente conhecido como 

Estádio Robertão, é a sede da equipe municipal de futebol, o Camboriú FC. O 

Camboriú FC foi fundado em 11 de abril de 2003 por empresários e amantes do 

esporte em Camboriú. Como Sociedade Desportiva Camboriuense, o clube trazia as 

cores da cidade, verde, laranja e branco e em sua primeira temporada era 

semiprofissional. Em 2004, o Tricolor da Baixada (como é conhecido pela localização 

de seu estádio) foi à Itália disputar o Torneo di Viareggio (sub-23) e encarou equipes 

como o Galatasaray-TUR e a Roma-ITA.  

 
Figura 43 – Estádio Municipal Roberto 

Santos Garcia (Robertão). 

Fonte: Prefeitura Municipal de Camboriú, 2020. 

Figura 44 – Estádio Municipal Roberto Santos 
Garcia (Robertão). 

Fonte: Prefeitura Municipal de Camboriú, 2020. 

 

Atualmente, além das partidas do time residente, o Estádio recebe outras 

competições do futebol catarinense. O “Robertão” é cenário também de outros 

eventos que atraem turistas para o Município, como o Jogo das Estrelas, que é a 

partida de futebol com artistas de nível nacional. 

 

 

É um empreendimento localizado na Estrada Geral dos Macacos, que possui 

em sua área a Cascata do Encanto, que forma uma piscina natural pouco profunda e 

perfeita para banhos refrescantes e atividades de lazer. O local é ótimo para 
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contemplação da natureza, e possui infraestrutura com espaços de refeitórios, salões 

de festas, parque de diversões, sendo que para utilização dos serviços é necessário 

agendamento prévio.  

 
Figura 45 – Cascata do Encanto.  

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 

2020. 

Figura 46 – Cascato do Encanto. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 

2020. 

 

Um ambiente acolhedor e tranquilo com estrutura de hospedagem, gastronomia 

rural, espaço para realização de cursos em desenvolvimento humano e educação 

ambiental. A família preserva uma casa centenária, essa guarda história e memórias 

da cultura italiana. 

Além disso, proporciona vivência única de contato com a vida em meio a 

natureza. Contornado pelo rio Gavião, suas trilhas, cascatas e recantos é um convite 

para um mergulho na vida simples do interior.  
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Figura 47 – Espaço Rural Clarear. 

Fonte: Espaço Rural Clarear, 2020. 
 

Figura 48 – Espaço Rural Clarear. 

Fonte: Espaço Rural Clarear, 2020. 

Todo o ambiente é cuidado com técnicas de permacultura que contribuem para 

uma prática ecologicamente correta. O espaço pode ser alugado para famílias, casais, 

pequenos grupos e day use, para aqueles que desejam passar dias em contato com 

a natureza, onde está a oportunidade perfeita para encontrar-se e vivenciar a vida 

simples do campo. 

 

 

 

Localizada na cidade de Camboriú é o paraíso natural, perfeito para relaxar seu 

corpo, mente e alma. No local é possível descansar em charmosos chalés, tomar 

banho de rio, andar a cavalo, saborear uma deliciosa refeição caseira, dentre outras 

opções. 
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Figura 49 – Hotel Fazenda Pousada dos 
Caetés. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 

2020. 

Figura 50 – Hotel Fazenda Pousada dos 
Caetés. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 

2020. 

 

O espaço encontra-se em uma mancha verde, com uma altitude elevada, 

proporcionando uma excelente vista da região. Possui diversas nascentes da Bacia 

do Rio Camboriú e tem grande parte de sua área verde preservada junto ao Projeto 

Produtor de Água. Seu diferencial é no quesito aventura já que possui cachoeiras 

próximas, além de um paredão para escalada e rapel de 40 metros, a qual possui uma 

caverna em sua base. As diferentes técnicas aplicadas proporcionam uma imersão 

pedagógica de aprendizagem, além de possuir uma gastronomia natural com uma 

alimentação 100% a base de vegetais. O espaço possui lugar para acampamento e 

opção de hostel. 

 
Figura 51 – Ecoturismo Panaceia. 

Fonte: Marcello Sokal, 2018. 

Figura 52 – Ecoturismo Panaceia. 

Fonte: Marcello Sokal, 2018. 
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A Costa Rosa é um refúgio na Mata Atlântica catarinense. Atende seus clientes 

aos finais de semana com café especial e delícias naturais. Conta também com 

acomodação em uma pousada, onde desfruta-se de trilha, descanso e piscina natural. 

A atividade mais frequente no sítio é a produção de orgânicos agroflorestal e cursos 

mensalmente promovidos pelos proprietários com diversos temas. 

 
Figura 53 – Costa Rosa.  

 
Fonte: Costa Rosa, 2020. 

Figura 54 – Costa Rosa. 

 
Fonte: Costa Rosa, 2020. 

 

 

 

A Pousada Top da Mata localiza-se a aproximadamente 10 km do centro de 

Camboriú, na região do Braço. O local atende reserva sem grupo mínimo, oferecendo 

acomodações, restaurante, piscina, passeio a cavalo, pedalinho e sala de jogos.  
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Figura 55 – Pousada Top da Mata. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Camboriú, 2020. 
 

 

É um espaço de Campo de Golfe para amadores ou profissionais. Apresenta 

buracos de curta e média distância, além de lagos e bancos de areia, que embelezam 

e tornam o jogo bem desafiador. 

 
Figura 56 – Reserva Camboriú.  

Fonte: Marcello Sokal, 2018. 

Figura 57 – Reserva Camboriú. 

 
Fonte: Marcello Sokal, 2018. 

 

 

 

A Vivenda das Palmeiras fica encravada em meio à mata de Camboriú na 

região do Rio Pequeno. Oferece café colonial, hospedagem AirBnb, escalada, cursos 

de permacultura e bio construção. Tudo com reserva e agendamento prévio. 
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A agência EVVA de Comunicação Integrada ao Turismo oferece um passeio 

em um veículo Dodge 1942 com capacidade para trinta e três passageiros 

sentados. O passeio é realizado em ambiente rural com guia especializado de forma 

lúdica e com muita diversão, onde se pode conhecer os principais pontos turísticos da 

cidade a bordo do “Dindinho”, passando pela Cachoeira Seca e no Restaurante 

Califas. 

 
Figura 58 – Dindinho City Tour.  

Fonte: Agência EVVA, 2020. 

 

O Paraíso da Pesca é um lugar excelente para passar um dia em meio à 

natureza no interior de Camboriú. O acesso é pela Estrada Geral do Macacos e o 

espaço possui variadas opções de gastronomia e de lazer com o pesque-pague, 

piscinas e jogos de mesa. Possui também serviço de hospedagem, disponibilizando 

alguns chalés e suítes, além de espaços com churrasqueiras. 
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Figura 59 – Paraíso da Pesca.  

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Camboriú, 2020. 

Figura 60 – Paraíso da Pesca.  

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, 2020. 
 

Figura 61 – Paraíso da Pesca.  

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 
 

 

Possibilitando um dia inteiro de aventuras, a Hípica Beija-Flor conta com 

estrutura para desfrutar da gastronomia do local, além de diversas opções de aula e 

experiências em hipismo, onde o visitante tem a chance de conhecer e se aproximar 

dos animais da hípica. 

 
Figura 62 – Hípica e Haras Beija-Flor. 

Fonte: Marcello Sokal, 2018. 

Figura 63 – Hípica e Haras Beija-Flor. 

Fonte: Marcello Sokal, 2018. 
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O Clube de Caça e Tiro é o primeiro e único clube de tiro da região, com o 

intuito de reunir amigos e demais praticantes da caça e/ou tiro esportivo. Conta com 

um estande de tiro ao alvo de 18m de comprimento, 7 boxes com capacidade para 

até 4 pessoas cada e ambiente climatizado, sendo disponibilizado equipamentos de 

segurança e também uma grande diversidade de armamentos e calibres. 

Figura 64 – Clube de Caça e Tiro.  

Fonte: Clube de Caça e Tiro, 2020. 

 

Swat Paintball é um espaço que oferece um esporte de combate, individual ou 

em equipes usando marcador de ar comprimido, Nitrogênio ou CO₂ que atiram bolas 

com tinta colorida. O objetivo é atingir o oponente, marcando suas roupas com tinta, 

sem causar danos ou lesões corporais. O espaço também disponibiliza um local para 

eventos corporativos, aniversários, entre outros. O tempo médio por jogo é de uma a 

duas horas. 
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Figura 65 – Swat Paintball.  

Fonte: Swat Paintball, 2020. 

 

Os eventos garantem lazer, cultura e cidadania para os munícipes, além de 

atrair diversos visitantes para a região, como ex-moradores, parentes, amigos, dentre 

outros interessados, seja especificamente ao tema do evento, ou simplesmente ao 

fato do “acontecimento”. É indiscutível a importância dos eventos, tanto para a atração 

de turistas, bem como, para a divulgação da cidade e de seus atrativos. 

Os eventos realizados em Camboriú carregam essas marcas fundamentais do 

Turismo de Eventos, principalmente no tocante a importância histórico-cultural para a 

cidade, região e outros Estados da Federação, atraindo milhares de turistas e 

visitantes em suas festividades, até mesmo internacionais. 

Devido a sua importância, foi destacado separadamente o presente tema para 

a análise diagnóstica. Abaixo, segue calendário de eventos que fazem parte do 

calendário cultural e contínuo do Município de Camboriú. 
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Tabela 22 – Calendário de Eventos de Camboriú/SC. 

Evento Mês 
Período Descrição 

Encontro 
de Terno 
de Reis 

Janeiro 
 

O Encontro de Terno de Reis acontece anualmente no Município de 
Camboriú no dia 06 de janeiro, dia este comemorado o Dia de Reis e 
através de uma lei municipal ficou decretada esta data para a realização 
do Encontro dos Grupos. O evento é realizado na Praça das Figueiras 
reunindo grupos de Terno de Reis de toda região e reavivando as 
tradições religiosas da cidade. 

Carnaval 
do Salão 

do Gustavo 

Fevereiro 
Março 

 

Evento característico brasileiro que tem como destaque na cidade de 
Camboriú o Carnaval do Salão do Gustavo, localizado na Estrada Geral 
do Braço. Realizado há 65 anos, tem o objetivo de reunir os foliões, no 
típico carnaval de Salão do Gustavo, com marchinhas e entretenimento 
para família. O evento começa sempre na sexta-feira de carnaval e 
termina na segunda-feira, sendo o domingo destinado ao público 
infantil. 

FENAMI – 
Festa 

Nacional 
da Melhor 

Idade 

Variável 

A Festa Nacional da Melhor Idade é um evento que busca valorizar a 
melhor idade por meio de apresentações de dança, campeonato de 
vôlei e jogos de mesa, concurso de Rainha, promoção de exercícios 
físicos, dentre outras atividades. A Fenami conta também com uma feira 
gastronômica que serve entre os pratos o tortei com galinha ensopada, 
lambaris, café colonial e pastéis. 

Aniversário 
da Cidade Abril 

Camboriú completa aniversário no dia 5 de abril. Para as 
comemorações, a Prefeitura de Camboriú em parceria com empresas 
e entidades da região, desenvolve uma série de atividades na semana 
do aniversário. O objetivo é possibilitar a participação das famílias 
camboriuenses, por meio de atividades culturais, esportivas, 
gastronômicas, artísticas, sempre com uma vasta programação. Na 
Praça das Figueiras e ruas próximas, as ações geralmente incluem 
Feira do Produtor Rural, Feira Gastronômica, atividades recreativas 
para as crianças, Feira dos Artesãos, corte do bolo e shows de artistas 
locais e nacionais, dentre outras atividades. 

Congresso 
Internacion

al dos 
Gideões 

Missionário
s da Última 

Hora 

Abril/Maio 

No Congresso Internacional dos Gideões Missionários da Última Hora 
ocorrem cultos diários, que se iniciam às 7h00 e vão até as 23h00. 
Criado no final da década de 70, teve como princípio o reavivamento da 
igreja evangélica. É considerado o maior congresso de evangélicos do 
Brasil e traz anualmente milhares de turistas a Camboriú. Além dos 
cultos e celebrações, é tradição do evento trazer inúmeros 
comerciantes de diversos locais, que montam suas barraquinhas no 
centro da cidade, criando uma grande feira a céu aberto dos mais 
diversos produtos durante toda a duração do Congresso. 

Festa do 
Divino 

Espírito 
Santo 

Maio/Junho 

Surgida da herança açoriana de religiosidade e fé, o evento é uma 
tradição secular que representa, hoje, a manifestação mais significativa 
da cultura popular do litoral catarinense. Celebrada pela Igreja Católica, 
a Festa do Divino Espírito Santo ocorre anualmente no mês de maio 
e/ou junho, e envolve toda a comunidade católica. Com um cortejo 
imperial feito com os jovens e crianças das famílias camboriuenses, o 
evento dura três dias e conta com festa no Salão Paroquial da cidade e 
com comidas típicas após a celebração das missas. 

Caminhada 
a Santa 
Paulina 

Junho - 
Corpus  

Chisti 

A Caminhada de Santa Paulina é realizada há 19 anos no Município 
sempre no feriado de Corpus Christi. A peregrinação dura três dias e 
tem como ponto de partida a Igreja Matriz Divino Espírito Santo e 
chegada no Santuário de Santa Paulina em Nova Trento, onde às 10h 
acontece a celebração da missa. Sempre acompanhados de carros de 
apoio, o caminho é recheado de trilha em meio a natureza que permite 
belos momentos de contemplação e reflexão. 

 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICIPIO DE CAMBORIÚ – SC 

 

 
 

133 
 

Evento Mês   
Período Descrição 

Cavalgada 
Rural de 
Camboriú 

Variável 

A Cavalgada Rural de Camboriú acontece a 10 anos, onde se reúnem 
mais de 500 cavaleiros e carroceiros no evento gratuito organizado pelo 
grupo Cavalgada Amigos da Tradição. O trajeto de 17 km contempla as 
belezas naturais da área rural do Município, e após conta com um 
churrasco onde a confraternização continua. 

Acampame
nto 

Farroupilha 
de 

Camboriú 

Variável 

O Acampamento Farroupilha é um evento que busca manter a tradição 
e costumes da cultura gauchesca. Conta com campeonato de bolita, 
mateada entre pias e prendinhas, venda de comidas típicas, 
transmissões de programas tradicionalistas e concurso de dança, 
cavalgadas, dentre outras atividades. 

Encontro 
de Amigos Novembro 

O Encontro de Amigos é uma festa que reúne grupos, entidades e 
amigos para uma grande confraternização.  Organizado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e a Fundação Cultural, o evento tem 
como objetivo integrar moradores e turistas, valorizar a cultura local 
através da culinária, música e dança, propiciar momento de 
descontração para a comunidade e atrair moradores de outras cidades, 
estimulando assim o turismo no Município. 

Natal da 
Cidade Dezembro 

O Natal da Família de Camboriú inicia com a inauguração das luzes 
natalinas da cidade e com a Chegada do Papai Noel. Nos finais de 
semana seguintes à inauguração ocorrem programações natalinas 
variadas que contam com uma série de atividades culturais e 
espetáculos musicais. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 

 

4.6.3. Atrativos turísticos potenciais 

 

Além dos atrativos consolidados, foram identificados outros atrativos potenciais 

que podem colaborar com o fomento da atividade turística do Município, bem como 

aumentar o arcabouço de atratividade da localidade.  

Fomentando o aumento na procura por meios de hospedagem no Município. 

Estes aspectos podem estimular a comunidade local na busca pela ampliação da 

oferta de leitos ou outras alternativas para a acomodação de turistas em Camboriú. 

Apresentaram-se com destaque e real potencialidade os seguintes atrativos: 

 

• Observação de Aves 

 

A observação de aves está presente em todo o mundo. Observar aves em seu 

habitat natural, sem caçar ou interferir na rotina dos animais, é uma tendência em 

crescimento, impulsionada pela sua diversidade, amplitude nacional e internacional 

(SEBRAE, 2020). 
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Territórios que conseguem aproveitar a sua riqueza natural de pássaros e 

desenvolver de forma estruturada a vocação turística do birdwatching fortalecem a 

economia local. Há geração de emprego e de renda para famílias das comunidades, 

além de maior mobilização e recursos para preservação ambiental (SEBRAE, 2020). 

No Brasil, há um crescente movimento de observação de aves em diferentes 

regiões, de norte a sul do país. São cada vez mais cidades, parques nacionais, 

estaduais, municipais e RPPNs – Reserva Particular do Patrimônio Natural – que 

atraem observadores de pássaros do país e do mundo. 

De acordo com CERTI (2017) há poucos estudos que tratam de levantamento 

de dados primários sobre a fauna terrestre e flora realizados na Bacia do Rio 

Camboriú, e no Município de Camboriú. A despeito da baixa disponibilidade de 

levantamentos in loco na Bacia do Rio Camboriú, o processo de planejamento e 

diagnósticos realizados em quatro Unidades de Conservação (UCs) municipais nos 

Municípios de Itapema, Porto Belo, Bombinhas e Itajaí.  

A maioria dos estudos realizados fora da Bacia do Rio Camboriú estão 

localizados em áreas muito próximas e Contíguas. No caso do diagnóstico para a 

criação de um Refúgio da Vida Silvestre (RVS) em Itapema (UFSC/NEAMB, 2010), a 

área investigada faz parte de um bloco florestal único, que abrange parte das sub-

bacias hidrográficas Rio Pequeno, Rio Canoas e Ribeirão dos Macacos da Bacia do 

Rio Camboriú localizadas no Município de Camboriú. 

Neste citado estudo de UFSC/NEAMB (2010) foram registradas 172 espécies 

de aves, destacando assim, mesmo que indiretamente, o potencial turístico de 

observação de aves no Município de Camboriú. 

Das cerca de 350 espécies com possibilidade de ocorrer na região de Itapema, 

172 espécies foram registradas, sendo a maioria das espécies tipicamente de áreas 

florestadas. De acordo com os autores, o número de espécies registradas foi 

relativamente alto e novas adições devem ser somadas em futuras pesquisas, o que 

é esperado para áreas com alta diversidade avifaunística, já que boa parte das 

espécies são raras e com baixa densidade, dificultando o registro das espécies. 
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O endemismo da avifauna regional e local é relativamente alto. Há 38 espécies 

endêmicas na Mata Atlântica da região. Dentre as espécies registradas em campo, 

duas são integrantes da lista de animais ameaçados de extinção por IBAMA (2003): o 

gavião-pombo-pequeno Leucopternis lacernulatus e a maria-da-restinga 

Phylloscartes kronei, ambos considerados vulneráveis (UFSC/NEAMB,2010).  

Além desses, mais meia dúzia de espécies aparecem como ameaçadas, mas 

não foram registradas até então. Dentre as 25 espécies quase ameaçadas, seis foram 

registradas: coruja-listrada Strix hylophila, macuquinho Scitalopus indigoticus, 

sanhaçu-encontro-azul Thraupis cyanoptera, gralha-azul Cyanocorax caeruleus e o 

tiririzinho-do-mato Hemitriccus orbitatus (UFSC/NEAMB, 2010). 

O incentivo e o fomento ao turismo de observação de aves em Camboriú, 

possui potencial para aumentar os números de espécies avistadas na região, por meio 

do registro dos próprios turistas interessados neste tipo de atividade.  

Outra questão muito interessante é a sinergia que existe entre as ações de 

restauração, preservação e conservação ambiental fundamentais para o segmento do 

turismo rural, ecoturismo e agroturismo a ser potencializado em Camboriú e o 

aumento na abundância de espécies de aves devido à manutenção dos habitats 

naturais para as diversas espécies da fauna e flora da mata atlântica como um todo. 

De modo que, ao ser incentivado o turismo de observação de aves na região, 

estará também se contribuindo para o fomento do turismo rural, ecoturismo, 

agroturismo, e vice-versa, bem como possibilitando a preservação de diversas 

espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção no bioma mata atlântica, incluindo 

logicamente as espécies de aves, que por serem raras acarretarão em maior interesse 

de turistas para lhes observarem, gerando assim um ciclo positivo de desenvolvimento 

do turismo, arrecadação de recursos financeiros, investimentos nas áreas naturais e 

conservação ambiental em Camboriú. 

Junto a Região Turística Costa Verde & Mar, foi elaborado o Guia de 

Identificação de Aves de Camboriú, no qual nasceu de uma ideia criativa e inovadora 

através do Observa Costa Verde & Mar – Aves da minha Janela, que foi o 1º encontro 

virtual de observação de aves do Brasil. 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICIPIO DE CAMBORIÚ – SC 

 

 
 

136 
 

Figura 66 – Guia de identificação de aves de Camboriú. 

 
Fonte: Região Turística Costa Verde & Mar. 

 

• Acolhida na Colônia 

 

A Acolhida na Colônia foi criada no Brasil em 1999, no território das Encostas 

da Serra Geral em Santa Catarina, com o intuito de diversificar as propriedades dos 

agricultores familiares que estavam em decadência naquela época, assim melhorando 

a qualidade de vida e oportunizando alternativa de renda (GUZZATTI, 2011). 

É uma associação composta por 180 famílias de agricultores, integrada à Rede 

Accueil Paysan, atuante na França desde 1987. Tem como proposta valorizar o modo 

de vida no campo através do agroturismo ecológico. Experimentar o modo de vida de 

um agricultor familiar, conviver, sentar-se à mesa para uma boa prosa, colher as 

verduras na horta para preparar as refeições, tirar o leite da vaca para o café da 

manhã, fazer trilhas na mata, descansar na rede, estar perto da natureza, degustar a 

culinária colonial são alguns dos objetivos. 
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Figura 67 – Acolhida na Colônia.  

Fonte: Acolhida na Colônia, 2020. 
 

A rede hoje está presente em 31 países, com um objetivo em comum, fomentar 

o movimento mundial pela manutenção da agricultura familiar (GUZZATTI, 2011). No 

Brasil a entidade atua em 26 Municípios de Santa Catarina e um Município do Rio de 

Janeiro, envolvendo aproximadamente 120 famílias de agricultores que desenvolvem 

ou pretendem desenvolver atividades de agroturismo onde a recepção dos visitantes 

é realizada pela família de agricultores permitindo o contato entre campo e cidade, 

troca de experiências e convívio (GELBCKE, 2006). 

Em Camboriú, a Acolhida na Colônia está em fase de implantação e estão 

sendo realizados diagnósticos nas propriedades de produtores agrícolas do interior 

do Município onde são analisados a recepção, hospedagem, alimentação e atrativos 

turísticos. O projeto está sendo implantado pela Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico em parceria com a Fundação Meio Ambiente (Fucam), Secretaria de 

Agricultura, Epagri e consultoria da equipe Acolhida na Colônia. 

Como o foco da Acolhida na Colônia é o agroturismo, esta atividade 

proporciona maior qualidade de vida para os agricultores e visitantes, valorização da 

agricultura familiar e o trabalho da mulher camponesa, resgate e preservação da 

culinária, cultura e produtos típicos, preservação da natureza e fomento a produção e 

consumo de alimentos orgânicos (GELBCKE, 2006). 
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• Rio Camboriú 

 

O Rio Camboriú é um rio perene e de águas calmas, que pode proporcionar um 

excelente cenário para a prática de diversas atividades esportivas e pesca. Para tanto, 

faz-se necessária a melhoria dos aspectos qualitativos da sua água, principalmente 

com ações em saneamento básico, controle da poluição difusa por agrotóxicos, 

controle da erosão no meio rural, restauração e conservação das faixas de APP de 

mata ciliar. 

 
Figura 68 – Rio Camboriú.  

Fonte: Prefeitura Municipal de Camboriú, 2020. 
 

• Tortéi 

 

O tortéi é uma das variedades de massas oriundas da Itália presentes no Brasil, 

sendo conhecido no país de origem como Tortellis ou Capellacci di Zucca (abóbora). 

Um lado da história diz que este prato veio da cidade de Verona e da Emilia Romagna, 

da cidade de Ferrara, nesse âmbito conta-se ainda, que esta massa foi citada em um 

manuscrito do ano 1000, mas uma das primeiras receitas que se conhece é de 1584, 

publicada no receituário “Dello Scalco” de Giovan Battista Rossetti, cozinheiro da corte 

do duque Alfonso II d’Este. Já um “plano B” afirma que o tortéi é originário da região 

da Lombardia, onde havia o período Renascentista, a partir da descoberta da América, 
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já que o Novo Mundo era um grande produtor de abóbora, rapidamente passou a ser 

cultivada também na Europa (BLOG DO COMER, 2020). 

O prato original inclui farelos de biscoito Amaretto no recheio, o que dá um leve 

toque amargo ao prato, as abóboras também se juntavam a temperos exóticos, 

bebidas e farinhas raras. É um prato tradicional da ceia de natal na Itália, quase 

sempre acompanhados de manteiga derretida e condimentada. Já o Tortéi que hoje 

encontramos nos mercados e comuns em festas de igrejas em Camboriú, é 

tradicionalmente preparado com recheio de abóbora, moranga, batata doce, batata 

inglesa, queijo, farinha de rosca, manteiga e/ou margarina e pimenta do reino. A 

massa é feita com trigo, ovos, água e sal. Um dos mais típicos acompanhamentos do 

Tortéi é a galinha caipira ensopada (BLOG DO COMER, 2020). Destas adaptações 

elaboradas no preparo do Tortéi camboriuense, emerge a possibilidade de se buscar 

um Selo de Origem para Camboriú, valorizando a culinária local e trazendo esta 

imagem para o Município, que poderia ser intitulado a Capital Nacional do Tortéi. 

Em agosto de 2013 tem-se o registro da 2ª noite do Tortéi, realizado no salão 

Paroquial Cristo Rei, no centro de Camboriú. A entrada foi gratuita e os pratos 

custavam R$ 8,00 cada. O evento também proporcionou aos participantes atrações 

como Danças Rítmicas, muita música ao vivo e bingos (DIARINHO, 2013) 

Em 2018 tem-se registro que o Núcleo dos Técnicos Agrícolas do Baixo Vale 

do Itajaí, com apoio da Secretaria de Agricultura e Epagri, realizou uma Feira 

Gastronômica com pratos típicos e outras delícias. A feira fez parte da programação 

do aniversário de 134 anos de Camboriú e durou de quinta-feira a sábado, na região 

do centro da cidade (LINHA POPULAR, 2020). 

Entre os pratos que foram comercializados, está o tortéi com galinha ensopada, 

lambaris e pirão com linguiça, cucas, espetinhos, churrasco grego, crepe assado, 

pasteis, caldo de cana e doces variados – cocadas, churros, entre outros. Segundo 

os organizadores do evento “a Feira Gastronômica irá agradar os variados tipos de 

paladares, mas, principalmente, reforçar uma das culturas do Município, que é 

passada de geração para geração. O famoso Tortéi com galinha ensopada, tradicional 

de Camboriú, será um dos pratos servidos mais marcantes” (CIDADE DE CAMBORIÚ, 

2020). 
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Figura 69 – Prato típico de Camboriú - Tortéi com galinha ensopada. 

Fonte: Jornal Linha Popular, 2020. 
 

O tortéi, portanto, merece sem dúvidas ser destacado no turismo gastronômico 

e de eventos no Município, entendimento que é fortalecido no Plano Estratégico do 

CITMAR 2017-2022, que cita a estratégia “Buscar a qualificação e a inovação na 

gastronomia regional” como uma das dez estratégias para os Produtos e Serviços 

Turísticos da Região Turística Costa Verde & Mar. 

 

• Cachoeira da Limeira 

 

Trata-se de uma cachoeira localizada na localidade rural da Limeira. Possui 

lindas quedas d’água e apesar de ser frequentada, procurada por turistas e moradores 

locais, não possui qualquer tipo de infraestrutura associada. Por sua beleza ímpar, 

demonstra um grande potencial para ser explorada de maneira adequada e contribuir 

como uma ótima opção no portfólio estratégico de atrativos turísticos naturais de 

Camboriú.  

 

• Parque Inundável Multiuso 

 

O Parque Inundável Multiuso de Camboriú é formado por dique(s) e 

reservatório(s) ao longo da calha do rio Camboriú e seus formadores, rios do Braço e 

Canoas. O objetivo é atenuar as cheias nas áreas urbanas à jusante, bem como 
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acumular água para regularizar vazões, visando o abastecimento de água nas 

importantes cidades de Camboriú e Balneário Camboriú. Para tanto, deverão ser 

inundadas áreas hoje utilizadas com lavouras de arroz irrigado, que também se 

constitui em uso consuntivo conflitante, uma vez que tanto a irrigação como o 

abastecimento populacional tem seus picos de consumo no período de novembro a 

março, sendo o abastecimento humano o uso prioritário, conforme a legislação sobre 

usos da água. 

 
Figura 70 – Parque Inundável Multiuso.  

Fonte: Engeplus (2019). 
 

Os objetivos do empreendimento estão bem claros desde a sua concepção 

inicial pela EMASA, e dizem respeito a: 

• Possibilidade de atenuação de cheias a jusante da(s) obra(s) (área 

densamente urbanizada), em função da laminação dos picos dos 

hidrogramas de enchentes; e 

• Possibilidade de acumulação de água para abastecimento no interior 

do(s) reservatório(s), regularizando a vazão a ser captada para 

abastecimento populacional das cidades. 

Afora essas importantes funções principais, o(s) reservatório(s) ainda poderão 

ser utilizados para: 

• Lazer e recreação, tanto junto ao espelho d’água a ser formado, como 

na área destinada a laminação de cheias, de inundação eventual, onde 

poderão ser implantados equipamentos públicos que possam conviver 

com alagamentos, como trilhas, campos de futebol, etc; 
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• Harmonia paisagística, constituindo-se em mais de uma atração no pólo 

turístico Camboriú/Balneário Camboriú, representado pelo(s) lago(s) a 

ser(em) formado(s) junto a região de encostas, formando mais uma 

alternativa para o lazer litorâneo, de rara beleza cênica. 

 

Ademais desses objetivos do Parque Inundável Multiuso, o empreendimento 

ainda irá suprimir algumas áreas de cultivo de arroz irrigado, que se constitui em um 

uso consuntivo da água concorrente com o abastecimento público, em uma região 

com limitações quanto a oferta hídrica em condições para abastecimento populacional 

urbano. 

Assim, o pólo turístico/urbano/ de lazer, por força desse empreendimento, 

deverá minimizar o uso da água para irrigação, em benefício do abastecimento 

humano, conforme previsto na legislação federal e estadual de gestão de recursos 

hídricos. 

 

• Mirante do Caetés 

 

O Mirante do Caetés propicia uma vista incrível do interior de Camboriú até a 

região do litoral de Balneário Camboriú, emoldurada pelas montanhas verdes 

preservadas. Sem dúvida possui um grande potencial contemplativo que merece ser 

valorizado. 

 
Figura 71 – Vista frontal do Mirante do Caetés.  

Fonte: Prefeitura Municipal de Camboriú, 2021. 
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Figura 72 – Vista aérea do Mirante do Caetés. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Camboriú, 2021. 

 

Figura 73 – Vista do Mirante do Caetés. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Camboriú, 2021. 

 

4.6.4. Tipologia e modalidades de turismo 

Em reunião com o Grupo Técnico Municipal e com base nos levantamentos 

apontados nas Oficinas Públicas, foi realizada uma análise de segmentação turística, 

suas modalidades e vocação turística de Camboriú.  

O levantamento realizado apontou a realidade do turismo desenvolvido em 

Camboriú, bem como diversas potencialidades de segmentos de turismo, conforme 

apresentado na tabela a seguir. 
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Tabela 23 – Segmentos Turísticos praticados em Camboriú/SC. 
Segmentos de Turismo 

Ecoturismo X Existente  Potencial  Inexistente 
Cultural e Histórico X Existente  Potencial  Inexistente 
Cultural – Cívico X Existente  Potencial  Inexistente 

Cultural – Religioso X Existente  Potencial  Inexistente 
Cultural – Místico / Esotérico X Existente  Potencial  Inexistente 

Cultural – Étnico  Existente  Potencial X Inexistente 
Estudo e Intercâmbio  Existente  Potencial X Inexistente 

Esportes X Existente  Potencial  Inexistente 
Pesca X Existente  Potencial  Inexistente 

Náutico  Existente X Potencial  Inexistente 
Aventura X Existente  Potencial  Inexistente 

Sol e Praia  Existente  Potencial X Inexistente 
Negócios / Eventos X Existente  Potencial  Inexistente 

Rural X Existente  Potencial  Inexistente 
Saúde  Existente  Potencial X Inexistente 
Social  Existente  Potencial X Inexistente 

Turismo Industrial  Existente  Potencial X Inexistente 
Inverno / Montanha  Existente  Potencial X Inexistente 

Gastronômico  Existente X Potencial  Inexistente 
LGBTQI+  Existente  Potencial X Inexistente 

Observadores de Aves  Existente X Potencial  Inexistente 
Geoturismo  Existente  Potencial X Inexistente 

Turismo Ferroviário  Existente  Potencial X Inexistente 
Parques temáticos  Existente  Potencial X Inexistente 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 
 

Percebe-se que no Município há uma grande diversidade de segmentos de 

turismo que são praticados, e ainda, alguns segmentos que possuem grande potencial 

para a atividade turística, mas que não foram encontrados na iniciativa privada 

empresas que pensam em desenvolver tais ações. 

Analisando-se também os atrativos apresentados, destacados tanto pela 

população local quanto pelos membros do GTM, sites e aplicativos de Camboriú e da 

Região Turística Costa Verde & Mar, pode-se agrupar as principais segmentações do 

Turismo em Camboriú que o Município vem apostando e pretende consolidar como 

sendo: 

• Turismo Rural; 

• Ecoturismo; 

• Agroturismo; 

• Turismo de Aventura; 

• Turismo Cultural – Religioso; 

• Turismo de Eventos. 
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O turismo voltado para as áreas naturais e rurais do Município representadas 

nos segmentos rural, ecoturismo, agroturismo e turismo de aventura é uma vocação 

intrínseca de Camboriú devido as suas características geográficas e ambientais. 

Interessante destacar que a municipalidade já buscando fomentar estes segmentos, 

mesmo que de forma branda, de longa data, visto que a Lei de incentivo ao turismo 

ecológico rural de Camboriú é datada de 1993. 

Destacam-se neste cenário a Rota Turística Caminhos de Santa Paulina, o 

Projeto Acolhida na Colônia, o Circuito de Cicloturismo Costa Verde & Mar, a Rota do 

Jacaré, o Pico da Pedra, a Cachoeira Seca, o Centro Histórico e seus atrativos 

associados, as Igrejas do Município, o Memorial Ayrton Senna, o Congresso 

Internacional dos Gideões Missionários da Última Hora, a Festa do Divino Espírito 

Santo, a FENAMI, o Green Valley e o Carnaval do Salão do Gustavo. 

Esses atrativos são também citados no Projeto Executivo e Orçamento da 

Sinalização Indicativa-turística das Áreas Turísticas do Município de Camboriú 

encomendado pela Prefeitura Municipal e elaborado por TRANSMOB no ano de 2019. 

O Turismo de Aventura e Ecoturismo em Camboriú já acontece em diversas 

áreas. Estar em Camboriú é ter contato com a natureza e com os atrativos naturais a 

todo o momento. O Município mantém boa parte de seu território como área 

preservada onde encontra-se uma diversidade significativa de ecossistemas, estando 

localizado em uma faixa de transição entre o litoral e as áreas de montanhas, o que 

possibilita um turismo contemplativo de riquíssimo valor natural. 

As principais atividades estão relacionadas com a prática do “mountain bike” e 

o montanhismo/trekking, principalmente em trilhas para subida do Pico da Pedra, 

visitação de cachoeiras, cascatas e as caminhadas em meio à natureza na Rota 

Turística Caminhos de Santa Paulina. 

A prática desse segmento de turismo em geral é pouco exigente na questão de 

investimento em infraestrutura turística ou básica, mas por outro lado é extremamente 

exigente no que diz respeito aos equipamentos e capacitação, o que gera muita 

oportunidade para possíveis investidores nessa área. 
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Dentro do segmento de turismo de aventura, procurou-se verificar quais 

modalidades desse segmento são praticados em Camboriú e foi obtido o seguinte 

resultado apresentado na tabela a seguir. 

 
Tabela 24 – Modalidades de Turismo de Aventura praticadas em Camboriú/SC. 

Modalidades de Turismo de Aventura 
Acqua Ride  Existente  Potencial X Inexistente 
Arvorismo X Existente X Potencial  Inexistente 
Balonismo  Existente X Potencial X Inexistente 
Bugue  Existente  Potencial X Inexistente 
Bunguee Jump  Existente  Potencial X Inexistente 
Caminhada / Trekking X Existente  Potencial  Inexistente 
Canoagem  Existente X Potencial X Inexistente 
Cavalgada X Existente  Potencial  Inexistente 
Cicloturismo / Bike X Existente  Potencial  Inexistente 
Escalada / Montanhismo X Existente  Potencial  Inexistente 
Espeleoturismo (cavernas)  Existente  Potencial X Inexistente 
Flutuação / Mergulho  Existente  Potencial X Inexistente 
Kitesurf  Existente  Potencial X Inexistente 
Moto / Jipe  Existente X Potencial X Inexistente 
Paraquedismo  Existente  Potencial X Inexistente 
Rafting  Existente  Potencial X Inexistente 
Stand Up Padlle  Existente X Potencial X Inexistente 
Rapel X Existente X Potencial  Inexistente 
Surf / Bodyboarding  Existente  Potencial X Inexistente 
Tirolesa  Existente X Potencial X Inexistente 
Vôo livre (Asa delta / Paraglider)  Existente X Potencial X Inexistente 
Wakeboard / Esqui Aquático  Existente  Potencial X Inexistente 
Vela / Iatismo  Existente  Potencial X Inexistente 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 
 

Pode-se notar que dentro das diversas possibilidades de modalidades voltadas 

ao turismo de aventura, foi identificado um potencial relativamente alto para o 

desenvolvimento dessas práticas, com a finalidade de aquecer o mercado turístico 

atual, bem como para a criação de novas possibilidades de exploração da atividade 

turística, geração de emprego e renda a partir desse horizonte. 

 

4.6.5. Equipamentos e serviços turísticos 

 

 

Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou 

estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, destinados a 

prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em unidades de frequência 

individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos 
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usuários denominados de serviços de hospedagem, mediante adoção de instrumento 

contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária (Lei 11.771/2008 – Art.23). 

 
I - HOTEL: estabelecimento com serviço de recepção, alojamento temporário, 
com ou sem alimentação, ofertados em unidades individuais e de uso exclusivo 
dos hóspedes, mediante cobrança de diária; 
II - RESORT: hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento que disponha de 
serviços de estética, atividades físicas, recreação e convívio com a natureza no 
próprio empreendimento; 
III - HOTEL FAZENDA: localizado em ambiente rural, dotado de exploração 
agropecuária, que ofereça entretenimento e vivência do campo; 
IV - CAMA E CAFÉ: hospedagem em residência com no máximo três unidades 
habitacionais para uso turístico, com serviços de café da manhã e limpeza, na 
qual o possuidor do estabelecimento resida; 
V - HOTEL HISTÓRICO: instalado em edificação preservada em sua forma 
original ou restaurada, ou ainda que tenha sido palco de fatos histórico-culturais 
de importância reconhecida;  
Entende-se como fatos histórico-culturais, citados no inciso V, aqueles tidos como 
relevantes pela memória popular, independentemente de quando ocorreram, 
podendo o reconhecimento ser formal por parte do Estado brasileiro, ou informal, 
com base no conhecimento popular ou em estudos acadêmicos. 
VI - POUSADA: empreendimento de característica horizontal, composto de no 
máximo 30 unidades habitacionais e 90 leitos, com serviços de recepção, 
alimentação e alojamento temporário, podendo ser em um prédio único com até 
três pavimentos, ou contar com chalés ou bangalôs; e 
VII - FLAT/APART-HOTEL: constituído por unidades habitacionais que 
disponham de dormitório, banheiro, sala e cozinha equipada, em edifício com 
administração e comercialização integradas, que possua serviço de recepção, 
limpeza e arrumação. 

Cada um dos meios tem uma gestão específica, conforme a quantidade de 

Unidades Habitacionais (UH) e serviços oferecidos. Todavia, não se pode negar que 

à medida que uma determinada localidade é munida de atrativos ou potencializada 

por fatores socioeconômicos e culturais, a demanda por hospedagem especializada 

cresce. 

Atualmente existe o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de 

Hospedagem – SBClass, que é uma ferramenta de comunicação entre o setor 

hoteleiro e os turistas, com o objetivo de orientá-los em suas escolhas de maneira 

clara e objetiva, a classificação de meios de hospedagem é largamente utilizada por 

países líderes no turismo. 

Em Camboriú o setor de hospedagem encontra-se em fase de desenvolvimento 

e a situação é considerada inadequada por não ter a capacidade de atender 

plenamente às necessidades da demanda, focada sobretudo no turismo rural. O 

Município possui 7 meios de hospedagem consolidados, 152 UHs e 382 leitos 

disponíveis, demonstrando uma capacidade limitada para a acomodação do número 
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de visitantes que frequentam os seus atrativos, fazendo assim com que os turistas 

procurem as cidades vizinhas para se hospedarem, principalmente Balneário 

Camboriú/SC. 

Uma possibilidade para essa questão pode ser a capacitação da comunidade 

local para a criação de meios alternativos de hospedagem, fomentando o Turismo de 

Base Comunitária. Outra opção seria buscar possibilidades de financiamentos com 

agências bancárias para aporte de recursos, ou ações de fomento e mobilização da 

iniciativa privada, para promover a captação e estímulo aos investimentos para buscar 

a atração de empreendimentos hoteleiros. 

A tabela a seguir apresenta uma descrição dos meios de hospedagem de 

Camboriú.   

 
Tabela 25 – Descrição dos meios de hospedagem de Camboriú/SC.  

Nome Estilo UHs Leitos Infraestrutura Localização 

Arco do Sol Hotel 44 110 Banheiros privativos, ar 
condicionado, TV e internet. 

Área Urbana 
Central 

Caetés Hotel 
Fazenda 15 30 

Banheiros privativos, ar 
condicionado, TV, frigobar, 

cofres e internet. 
Área Rural 

Top da Mata Hotel 
Fazenda 9 30 Banheiro privativo, TV, 

frigobar e internet. Área Rural 

Paraíso da 
Pesca Pousada 7 56 Banheiro privativo, 

ventilador, geladeira, TV Área Rural 

Costa Rosa Pousada 5 12 Ar-condicionado Área Rural 

Libidu’s Motel 40 80 - Área Urbana 

Espigão Motel 32 64 - Área Urbana 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 
 

A análise da oferta dos meios de hospedagem do Município de Camboriú 

apresenta equipamentos com estruturas modernas e atuais, ressalta-se que a maioria 

destes conta com características de pousadas rurais. A maioria dos empreendimentos 

está na categoria pousadas, sendo 03 pousadas rurais, além de existirem 01 hotel 3 

estrelas na região central e 01 hotel fazenda na área rural e 02 motéis localizados na 

entrada da cidade às margens da Rodovia BR-101. 
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 Esses resultados demonstram que o Município de Camboriú ainda conta com 

uma grande necessidade de equipamentos de hospedagem, que possam suprir as 

necessidades de turistas de alto poder aquisitivo e com exigências diferenciadas. 

Em relação ao número de unidades habitacionais, os empreendimentos com 1 

a 10 UH´s totalizam 03 empreendimentos, de 10 a 30 UH’s existe apenas 01 

empreendimento, e de 30 a 50 UH’s existem 03 empreendimentos, sendo estes 

últimos os localizados na área urbana da cidade.  

Dentre os sete meios de hospedagem, apenas um possui cadastro regularizado 

no Cadastur, que é um programa criado pelo Ministério do Turismo, obrigatório para 

meios de hospedagem em turismo, porém ainda pouco difundido na região.  

Em relação à taxa de ocupação, sabe-se que a grande maioria dos turistas que 

utilizam meios de hospedagem no Município de Camboriú está concentrada nos 

meses de janeiro e fevereiro, ou seja, durante os meses de férias, porém, devido as 

características do turismo rural e religioso na cidade, existe um potencial para o 

aumento nestas médias de taxas de ocupação em outras épocas do ano. 

O Hotel Arco do Sol forneceu os dados de taxa de ocupação do período de 

março a dezembro de 2019, sendo que registrou taxa de ocupação de 14,76% durante 

o mês de março; 22,42% em abril; 25,88% em março; 27,13% em junho; 29,42% em 

julho; 24,79% em agosto; 28,73% em setembro; 31,74% em outubro; 35,19% no mês 

de novembro; e 49,86% em dezembro. 

O Hotel Fazenda Caetés informou que a taxa de ocupação nos últimos cinco 

anos foi de 70% (considerando o período de janeiro de 2015 a dezembro de 2019). 

Na Pousada Paraíso da Pesca a taxa de ocupação nos últimos anos tem sido 

em torno de 50 a 70%.  

A Pousada Costa Rosa foi recém-inaugurada no Município e operou apenas 

entre os dias 31/12/2019 à 20/01/2020, e registrou taxa de ocupação de 10% neste 

breve período. 

Outros dados disponíveis das taxas de ocupação são de pesquisa realizada 

por UNIVALI (2013). O estudo mostrou que nos meses de Janeiro e Fevereiro, 
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considerados de alta temporada, 50% dos empreendimentos assumiam uma taxa de 

ocupação entre 81 a 100%, e 50% com 61 a 80%. Nos meses de março, abril e maio 

17% afirmaram uma média de 81 a 100%, 50% de 61 a 80%, e 33% com uma média 

de hospedagens de 41 a 60 %. No mês de junho 17 % afirmaram ter entre 61 a 80%, 

66 % de 41 a 60% e 17% com uma média de 21 a 40%. No mês de julho 35% 

afirmaram uma média entre 81 a 100% e 65% de 61 a 80%. Nos meses de agosto e 

setembro 65% afirmaram uma média de 41 a 60% e 35 % de 21 a 40 %. Em outubro 

17% afirmaram uma média de 61 a 80%, 66% de 41 a 60% e 17% de 21 a 40 %. No 

mês de novembro 17% dos meios de hospedagem afirmaram uma média de 81 a 

100%, 17% de 61 a 80% e 66% de 41 a 60%. Já no mês de Dezembro, início da 

temporada de verão 65% afirmaram uma média de 81 a 100%, e 35% assumiram uma 

média de 61 a 80% (UNIVALI, 2013). 

Em relação aos aspectos referentes à mão-de-obra empregada nos 

estabelecimentos do setor de hospedagem, obteve-se que o Hotel Arco do Sol 

emprega 8 funcionários com carteira assinada, sendo que 5 funcionários possuem 

ensino médio completo, 2 funcionários ensino superior incompleto (em fase de 

finalização do curso) e 1 funcionário ensino superior completo. 

O Hotel Fazenda Caetés emprega 7 funcionários, sendo 1 funcionário 

analfabeto, 5 funcionários com ensino médio completo e 1 funcionário com ensino 

médio incompleto (em fase de finalização dos estudos). 

A Pousada Paraíso da Pesca emprega 6 funcionários da própria família 

proprietária do local, sendo 1 funcionário com ensino fundamental, 4 funcionários com 

ensino médio incompleto (em fase de finalização dos estudos) e 1 funcionário com 

nível superior completo. Além destes, eventualmente podem ocorrer contratos 

temporários com outros funcionários de acordo com a demanda do período do ano, 

que exercem as funções de guarda-vidas, porteiro de piscina, garçom, cozinheiro e 

auxiliar de cozinha. 

A Pousada Costa Rosa empregou 3 funcionários no período de funcionamento 

na temporada 2019/2020, sendo 1 funcionário com ensino fundamental completo, 1 

funcionário com ensino superior completo e 1 funcionário com pós-graduação, todos 

com contrato temporário de trabalho. 
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Em relação à participação dos empreendimentos nas mídias sociais, 

atualmente 06 dos 07 empreendimentos possuem sites na web e 100% destes 

possuem presença em pelo menos um tipo de rede social, sendo a mais frequente o 

Facebook, além do Instagram.  

 

 

 

Evidencia-se um fenômeno presente de desenvolvimento do turismo, que é a 

consolidação da gastronomia como produto turístico e até mesmo patrimônio cultural. 

O turista busca conhecer aspectos da culinária local como estratégia de aproximação 

com a identidade da comunidade visitada e da região. 

Para Gândara (2009), considera-se que a articulação da atividade turística com 

a oferta gastronômica oferece ao turista a possibilidade de estabelecer uma conexão 

com a história, a cultura e a população de determinada localidade visitada, 

“compartilhando valores e costumes que acompanham o alimento desde seu estado 

bruto (in natura) até a mesa, permitindo ao turista uma espécie de ‘degustação’ da 

realidade visitada”. 

De acordo com o Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília 

– CET/UUNM (2009), a gastronomia vem tomando lugar de destaque dentro do setor 

turístico, uma vez que não apenas oferece alternativas de lazer e entretenimento, 

como se beneficia do fluxo turístico que se cria em torno de roteiros e destinos.  

O serviço de alimentação chama atenção devido ao setor compreender 

diversos tipos de empreendimentos, próprios da natureza da atividade, como os 

restaurantes, bares, cafés, lanchonetes, casas de chá, confeitarias, sorveterias, 

cantinas, quiosques, barracas. O serviço de alimentação atende tanto os moradores 

locais, quanto os turistas. 

Embora Camboriú não ofereça nenhum tipo de estabelecimento que possua 

um alto nível de requinte internacional, destacam-se estabelecimentos que de alguma 

forma possuem capacidade técnica e estrutural para atender a demanda de turistas 

que visitam o Município, e que possibilitam aos visitantes apreciarem a culinária e 

cultura local. 
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Existe uma ampla diversidade e variedade de restaurantes, lanchonetes, 

pizzarias, pastelarias, fastfoods, cafeterias e padarias. As infraestruturas da maioria 

destes serviços de alimentação são de modo geral bastante adequadas e modernas, 

com raras exceções de empreendimentos nas áreas rurais que são simples, porém 

mantêm padrões adequados de limpeza e higiene igualmente aos demais. 

Pode-se considerar que turistas provenientes de outros países possuem 

dificuldade nos atendimentos, já que a grande maioria dos estabelecimentos não 

possuem ao menos um cardápio com mais de um idioma. 

Destaca-se também a pouca capacitação em idiomas apresentada pelos 

trabalhadores do setor turístico em geral tanto em Camboriú, como na Região 

Turística Costa Verde & Mar. 

 

 

Em relação aos equipamentos de lazer, eventos e entretenimento Camboriú 

apresenta variadas opções, contando com espaços adequados, bem conservados, 

modernos e que apresentam excelentes infraestruturas.  

No Município existem variadas opções para a realização de modalidades de 

lazer como paintball, hipismo, tiro, futebol, vôlei, tênis, esportes de aventura, pesca, 

dentre outros, e também para a realização de eventos de menor porte como 

formaturas e casamentos, até shows nacionais e internacionais e festas eletrônicas 

mundialmente reconhecidas.   

Apesar da boa infraestrutura e diversificação de espaços para lazer, 

entretenimento e eventos de menor porte, o Município carece de um local apropriado 

para a realização de eventos de grande porte, a exemplo do Congresso Internacional 

dos Gideões Missionários da Última Hora, que é o maior evento que ocorre atualmente 

no Município 

Este evento religioso ocorre anualmente e tem crescido gradativamente, 

atraindo mais de 150.000 pessoas para o Município, mesmo que ocorrendo em 

espaços que já tenham se tornado há algum tempo subdimensionados, que não 
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comportam mais a magnitude do evento e que por isso trazem alguns transtornos para 

a municipalidade, conforme já mencionado neste relatório. 

Portanto, se faz necessário a implantação de um Centro de Eventos que 

suporte ao mínimo o público esperado para o Congresso Internacional dos Gideões 

Missionários da Última Hora, de modo que seja uma estrutura adequada para o que o 

evento possa se desenvolver e atrair cada vez mais turistas ao Município. A estrutura 

implantada deverá ser utilizada para demais fins durante todo o ano em Camboriú, 

podendo contribuir e estimular a atração de feiras e congressos técnicos, shows 

nacionais e internacionais, simpósios, dentre outros. 

 

 

 

O Município de Camboriú conta com duas empresas organizadoras de eventos 

cadastradas no Cadastur. 

 

 

As agências de viagens e turismo surgiram em função da necessidade dos 

viajantes em relação à organização das suas viagens (roteiros) e à providência de 

informações, documentos e reservas de transporte, hospedagem e entretenimento. 

Ressalta-se a Lei Federal nº 12.974, de 15 de maio de 2014 que dispõe sobre as 

atividades das Agências de Turismo.  

O segmento das agências, operadoras de viagens e turismo é especialmente 

relevante para a intermediação de serviços turísticos, constituindo um dos principais 

elos da cadeia de turismo. São mais de 18 mil no país, a maioria (aproximadamente 

80%) micro e pequenas empresas, que empregam mais de 55 mil trabalhadores (O 

Turismo no Brasil: Panorama Geral, Avaliação da Competitividade e Propostas de 

Políticas Públicas para o Setor – Neit-IE-Unicamp, 2007) 

As agências receptivas podem ser subcontratadas pelas operadoras ou pelas 

próprias agências de viagens ou mesmo diretamente pelo turista para serviços, 

principalmente de transporte, organização de passeios e visitas as atrações locais, 
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funcionando como um elo intermediário entre os serviços e/ou atrações fornecidas e 

os turistas. 

Verificou-se que em Camboriú existem algumas Agências de Turismo e 

Viagens, no entanto as Agências de Receptivos são escassas. 
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A tabela a seguir apresenta uma lista de guias de turismo de Camboriú com cadastro no Cadastur. 

Tabela 26 – Lista de guias de turismo de Camboriú com cadastro no Cadastur. 
NOME CADASTRO IDIOMAS ATUAÇÃO* CATEGORIAS CONTATO** 

ANTONIO FELISKI 24.011670.96-3 
Português, Polonês 
Inglês, Espanhol,  

Italiano 
Camboriú  Guia Regional SC, Excursão 

Nacional - Brasil / América do Sul 99957-3273 

EDNA MACEDO 24.021541.96-0 Português, 
Espanhol 

Blumenau, Nova Trento 
e Florianópolis  Guia Regional SC 99911-6601 

FABIANO MICHELS 11.015118.96-8 Inglês, Português Camboriú Guia Regional SC, Excursão 
Nacional - Brasil / América do Sul 

 3363-6429 
www.fmichels. 
wordpress.com 

JOSE MARCOS 
ZIGNANI 24.007323.96-0 Espanhol,  

Português Blumenau e Camboriú  Guia Regional SC, Excursão 
Nacional - Brasil / América do Sul 99947-9002 

PEDRO POFFO 
JUNIOR 24.014060.96-8 

Inglês, Italiano,   
Espanhol, 
Português 

Camboriú, Blumenau e 
Florianópolis 

Guia Regional SC, Excursão 
Nacional - Brasil / América do 

Sul, Atrativo Natural 
99983-9838 

FERNANDO DA 
ROCHA 24.021732.96-1 Português Balneário Camboriú  Guia Regional SC 99955-0026 

ROSANE DA SILVA 24.019969.96-5 Português, 
Espanhol Balneário Camboriú Guia Regional SC 99669-0243 

RUBEN DIAZ 16.907.023/0001-14 Português,   
Espanhol 

Dezenas de Municípios 
por todo o Brasil 

Excursão Nacional - Brasil /  
América do Sul 99903-1693 

SIMONE 
GASTRING 24.665235.07-3 Português 

Balneário Camboriú, 
Blumenau e 
Florianópolis 

Guia Regional SC 99116-9200 

VICTOR LUCIANO 
DIAS 24.291005.65-0 Português 

Balneário Camboriú, 
Blumenau e 
Florianópolis 

Guia Regional SC, Excursão 
Nacional - Brasil / América do Sul 99999-6330 

Fonte: Cadastur (2020). Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. * todos Municípios catarinenses; ** DDD (047)
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Conforme apresentado na Tabela anterior, pode-se perceber que o Município 

de Camboriú conta com dez guias de turismo cadastrados no Cadastur. Em relação a 

utilização de redes sociais, apenas um dos guias possui website.  

Observa-se que 50% estão categorizados como guias regionais de SC, e 50% 

guias regionais de SC e excursão nacional – Brasil e América do Sul. Vale lembrar 

que apesar de estarem cadastrados no Município de Camboriú, apenas 50% dos 

guias atuam efetivamente em Camboriú. 

Em relação ao domínio de idiomas percebe-se que 30% dos guias dominam 

apenas o português, 40% dominam o idioma espanhol e português, 10% o inglês e o 

português, 10% o português, espanhol, inglês e italiano, e 10% o português, espanhol, 

inglês e italiano e o polonês. Dos dez guias cadastrados 3 não dominam nenhum outro 

idioma a não ser o português, 6 dominam o idioma espanhol, 3 dominam o idioma 

inglês, 2 dominam o idioma italiano e 1 dominam o idioma polonês.  

 

4.6.6. Análise da qualificação da mão-de-obra dos serviços turísticos 
 

De acordo com os dados fornecidos atualmente pelo Grupo Técnico Municipal, 

a mão de obra específica no turismo no Município de Camboriú é escassa, sendo 

necessário o aprimoramento e qualificação da mão-de-obra como um todo. 

Em Camboriú, bem como na Região Turística Costa Verde & Mar as principais 

deficiências na formação da força de trabalho local são alfabetização, idiomas e a 

qualificação precária dos profissionais. Há também uma crescente carência de mão 

de obra base qualificada. A oferta de serviços relacionados ao turismo é ampla e 

muitas vezes não preenchida pela falta de profissional capacitado. Serviços de base 

como garçom, camareira, cozinheiro(a), barman, dentre outras, são serviços de base 

essencial ao turismo e que muitas vezes falta profissionais qualificados no mercado 

de trabalho, aparecendo também em casos de inserção precária.  

Desta precariedade derivam outras consequências, ligadas à maior rotatividade 

do emprego e, sobretudo, à ausência de formação profissional no ambiente de 

trabalho, o que, de certa forma, permitiria a esse segmento de trabalhadores superar 

suas desvantagens iniciais. Nos períodos de maior concentração turística, os 
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Municípios oferecem, em grande proporção, serviços temporários que contribuem 

significativamente com a economia local e a possibilidade de efetivação do 

profissional na área de atuação. 

De modo geral, a relação entre o poder público municipal e o trade turístico tem 

sido de contínuo estreitamento, ofertando cursos e oficinas técnicas para área. Mesmo 

assim, a relação às vezes é limitada àqueles que estão abertos para o contato e que 

pretendem crescer em conjunto com a cidade e não de maneira individual. De toda 

forma, o setor público apoia de maneira bastante significativa àqueles que estão 

interessados em investir nesta área (Diretoria de Turismo de Camboriú, 2020) 

Este contexto apresentado no parágrafo anterior, pode ser visualizado no 

estudo de UNIVALI (2013) que concluiu que em relação aos investimentos previstos 

a serem realizados pelos meios de hospedagens em Camboriú, à qualificação da 

equipe não é prioridade para a maioria, demonstrando a importância de campanhas 

de conscientização para os gestores sobre a importância de equipes bem treinadas. 

Em relação aos guias de turismo, de modo geral, pode-se avaliar que em 

relação ao domínio de idiomas os guias de turismo estão de certo modo pouco 

capacitados para o atendimento do turista estrangeiro, visto que apenas 60% 

dominam o idioma espanhol que é falado em toda a América Latina, e apenas 20% 

dominam o idioma inglês.  

Considerando que a maioria dos turistas estrangeiros que o Município de 

Camboriú recebe são oriundos de países da América do Sul, o domínio ao menos do 

idioma espanhol é imperativo a formação dos guias de turismo, assim como deveria 

ser a todos os empregados do setor turístico. 

Com base nos dados fornecidos da temporada 2019/2020 por quatro dos sete 

estabelecimentos do setor de hospedagem, percebeu-se que dos 24 funcionários, 4% 

são analfabetos, 8% possuem o ensino fundamental completo, 22% possuem ensino 

médio incompleto, 42% possuem ensino médio completo, 8% possuem ensino 

superior incompleto, 12% ensino superior completo e 4% possuem pós-graduação. 

Ampliando a percepção da análise da qualificação da mão-de-obra de 

Camboriú para um contexto regional, e com base em informações de um amplo estudo 
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desenvolvido por CITMAR (2013) sobre a Região Turística Costa Verde & Mar, que 

utilizou as informações da Amostra do Censo Demográfico de 2010 (IBGE), percebeu-

se que em Camboriú 42% dos trabalhadores do turismo possuem o ensino 

fundamental incompleto, 30% possuem o ensino fundamental completo e médio 

incompleto, 24% possuem o ensino médio completo e o superior incompleto e apenas 

4% possuem o ensino superior completo, sendo a média salarial variando entre R$ 

1.000,00 a R$ 2.000,00. 

Portanto faz-se necessário a formulação de estratégias para qualificação e 

capacitação da mão-de-obra local voltada para o turismo, bem como para o 

incremento no número de trabalhadores no setor turístico. 

Ressalta-se que em Camboriú e região existem excelentes instituições de 

ensino públicas e particulares que podem participar ativamente nas ofertas de 

capacitação para o trade turístico em parceria com o setor público, privado e terceiro 

setor. Evidentemente que estas instituições cumprem também o objetivo fim no papel 

de formação de profissionais técnicos e graduados para atuarem de maneira 

qualificada no setor turístico. 

Em Camboriú se localiza o Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú, 

que oferece o Curso Técnico em Hospedagem Integrado ao Ensino Médio e as 

Faculdades Unopar e Uniasselvi ofertam o curso de graduação de Gestão de Turismo 

à distância. 

No Município vizinho de Balneário Camboriú existe o curso de Turismo e 

Hotelaria ministrado pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), que segundo o 

Guia do Estudante Profissões Vestibular 2018, publicado pela editora Abril, recebeu a 

melhor avaliação, com cinco estrelas, classificando-se como o melhor do País, pelo 

quarto ano consecutivo (UNIVALI, 2020). 

Portanto, existem instituições e profissionais extremamente qualificados para 

atuarem em conjunto com o poder público, em programas de capacitação da mão-de-

obra local, sem contar com o próprio quadro de profissionais do Consórcio Costa 

Verde & Mar do qual Camboriú faz parte. 
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 INFRAESTRUTURA BÁSICA E SERVIÇOS GERAIS 

As infraestruturas básicas e serviços gerais constituem um dos condicionantes 

mais evidentes do desenvolvimento turístico. Incluem os elementos que sustentam a 

atividade social e produtiva, sendo estes as estruturas associadas ao saneamento 

básico (abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem pluvial, 

gestão dos resíduos sólidos e limpeza urbana), à rede viária, ao sistema de 

transportes, aos sistemas de comunicação, à cobertura da iluminação pública, aos 

serviços de saúde e segurança do Município. 

Nesta seção buscou-se apresentar a situação atual destas infraestruturas e 

serviços existentes na cidade e uma análise destes aspectos relacionada com a 

atividade turística no Município em termos de capacidade atual e futura dos serviços, 

com destaque para as suas principais carências que podem inibir o desenvolvimento 

do turismo em Camboriú. 

 

5.1. SANEAMENTO BÁSICO 
 

O saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as 

condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a 

saúde, melhorar a qualidade de vida da população e à produtividade do indivíduo, e 

facilitar a atividade econômica. 

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e 

definido pela Lei nº 11.445/2007 como o conjunto de serviços, infraestrutura e 

instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e águas pluviais e para o 

turismo a questão é muito salutar. 

 

5.1.1. Sistema de Abastecimento de Água 
 

O Município de Camboriú não conta com Estação de Tratamento de Água 

(ETA), sendo que toda a água que abastece o Município é importada de Balneário 

Camboriú. Porém a captação de água bruta que abastece a ETA de Balneário 

Camboriú está localizada na cidade de Camboriú (Rio Camboriú). Já o sistema de 
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abastecimento de água do Município é operado pela empresa Águas de Camboriú 

Ltda.  

O sistema atende quase toda a área urbana, sendo que a área rural não é 

atendida pelo sistema público e sim por soluções individuais com poços e nascentes.  

De acordo com estimativa feita com os dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, em 2018 o Município de Camboriú possuía 80.834 

habitantes. De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – 

SNIS, 76.010 habitantes recebiam o abastecimento de água na área urbana, o que 

corresponde a cerca de 95% da população. Atualmente há um total de 20.793 ligações 

ativas no Município.   

Seguem abaixo alguns dados disponibilizados pelo SNIS referentes ao 

abastecimento de água no Município.  

 
Tabela 27 – Dados do Sistema de Abastecimento de Água – SNIS, 2018. 

Referência Quantidade 
População urbana atendida com abastecimento de água (Habitantes) 76.010 
Quantidade de ligações totais de água (Ligações) 23.036 
Quantidade de economias residenciais ativas de água (Economias) 26.334 
Extensão da rede de água (km) 265,19 
Quantidade de ligações ativas de água micromedidas (Ligações) 20.757 

Fonte: SNIS, 2018. Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 
 

Os usos das águas na bacia hidrográfica do Rio Camboriú já apresentam 

diversos conflitos e segundo o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú a 

situação quali-quantitativa dos recursos hídricos é considerada insustentável por 

diversos motivos a serem apresentados no Capítulo 3 deste Relatório. 

 

5.1.2.  Esgotamento Sanitário 
 

De acordo com os dados do IBGE de 2010, 81,39% dos domicílios particulares 

permanentes na área urbana tratam o esgoto sanitário individualmente através de 

fossa séptica, enquanto que na área rural esse percentual atinge aproximadamente 

88%. 
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O Município de Camboriú conta também com um sistema público de coleta e 

tratamento de esgoto sanitário, mas com capacidade insuficiente de atendimento da 

população. Seguem abaixo alguns dados disponibilizados pelo SNIS referentes ao 

sistema de esgotamento sanitário coletivo do Município.  

 
Tabela 28 – Dados do Sistema de Esgotamento Sanitário – SNIS, 2018. 

Referência Quantidade 
População urbana atendida com esgotamento sanitário (Habitantes) 1.630 

Quantidade de ligações totais de esgoto (Ligações) 1.301 

Quantidade de ligações ativas de esgoto (Ligações) 460 

Extensão da rede de esgoto (km) 24,00 

Quantidade de esgoto coletado (1.000 m³/ano) 98,00 

Quantidade de esgoto tratado (1.000 m³/ano) 98,00 
Fonte: SNIS, 2018. Elaborado por Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 

 

O Plano de Bacia Hidrográfica da Bacia do Rio Camboriú concluiu que os 

cursos d’água da Bacia do Rio Camboriú não apresentam boa qualidade da água, fato 

que se relaciona com o lançamento irregular e sem tratamento de efluentes 

domésticos ou animais (em praticamente toda bacia), descontrole no uso de 

fertilizantes e corretivos agrícolas (na região do Ribeirão dos Macacos e Rio Canoas) 

e deposição irregular de resíduos sólidos nos corpos hídricos e nas redes de 

drenagem (nas regiões urbanizadas do Rio Camboriú e de seus afluentes). 

 

5.1.3. Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 
 

Em relação a macrodrenagem, o curso d’água principal é o Rio Camboriú, que 

desde sua nascente (Rio do Braço) até sua foz em Balneário Camboriú possui 33,8 

km de extensão.  

A Bacia do Rio Camboriú abrange uma extensão de 199,8km² e pertence à 

região hidrográfica VI, segundo a setorização do Projeto Microbacias/BIRD. A área é 

constituída por um complexo hidrológico, ou seja, um conjunto de redes de drenagem, 

sendo as principais formadas pelo Rio Gavião/Rio do Braço, Rio Canoas e Rio 

Pequeno, conformando três microbacias. Estas se unem próximo à cidade de 

Camboriú e as águas, a partir daí, passam a denominar-se Rio Camboriú, que por sua 

vez deságua no mar. 
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Em termos de microdrenagem, Camboriú possui um total aproximado de 356 

km de ruas e estradas no Município. Deste total 243 km (68%) são na área urbana e 

113 km (32%) na zona rural, sendo estas sem pavimentação, porém dotadas de 

bueiros e pontilhões.  

Em função de não existir cadastro atualizado sobre a drenagem das vias 

urbanas, estima-se a seguinte situação: ruas pavimentadas e com drenagem 

adequada 136 km, ruas pavimentadas sem drenagem ou drenagem obsoleta 40 km e 

ruas sem pavimentação e sem drenagem 67 km. 

 

5.1.4. Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública 
 

Atualmente, a prefeitura terceiriza os serviços de coleta e transporte dos 

resíduos sólidos urbanos1 (RSU) junto ao Consórcio ECO-CAMBORIÚ, formado pelas 

empresas Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda. e Proactiva Meio 

Ambiente. Após a coleta realizada pela Empresa Ambiental, os resíduos são 

transportados primeiramente para uma estação de transbordo no Município (local do 

antigo aterro sanitário) e depois estes são encaminhados até a disposição final, que é 

feita no Aterro Sanitário Municipal da Empresa Proactiva em Biguaçu, a 

aproximadamente 50 km da sede do Município. 

A geração per capita de resíduos em Camboriú, que é um indicador obtido pelo 

quociente entre a quantidade de resíduos coletada diariamente e o número de 

habitantes atendidos por coleta no Município, é de aproximadamente 0,93 Kg/hab. 

dia.  Sendo a média de resíduos sólidos nos Municípios brasileiros de até 500.000 

habitantes encontra-se na faixa entre 0,50 a 0,80 Kg/hab. dia, pode-se constatar que 

a geração per capita dos resíduos em Camboriú está um pouco acima da média 

nacional. 

De acordo com os dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Camboriú a 

coleta de resíduos é realizada 3 vezes por semana, em 3 períodos, e 100% da cidade 

é atendida. Os resíduos da Coleta Seletiva são encaminhados para a Associação de 

Catadores, sendo uma média mensal de 80 toneladas. Já os demais resíduos 

coletados na coleta convencional seguem para aterro sanitário, sendo coletados uma 

média mensal de 2.200 toneladas. 
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5.2. REDE VIÁRIA E TRANSPORTES 
 

Camboriú está localizada a 80 km de Florianópolis, capital do Estado (Cerca de 

01h20 de automóvel), 220 km da capital do Paraná, Curitiba (aproximadamente 

03h00) e a 520 km de Porto Alegre Capital do Rio Grande do Sul (cerca de 06h20min.).  

Os principais acessos a cidade se dão por Avenidas que ligam o Município à 

Rodovia BR-101 e ao Município vizinho de Balneário Camboriú. A BR-101, por sua 

vez, recebe o fluxo viário do interior de Santa Catarina o qual se dá principalmente 

pelas Rodovias BR-470 e BR-282. 

A Avenida Santa Catarina, é o principal acesso a Camboriú iniciando na Via 

Marginal Oeste próximo ao Km 134 da BR-101 e indo até a região central da cidade, 

com pavimentação em boas condições de conservação. Por ser o acesso mais 

utilizado por moradores e visitantes que procuram o destino, esta avenida apresenta 

um fluxo de veículos bastante intenso, sendo comum a formação de filas e 

congestionamentos principalmente nos horários de pico no sentido Centro - BR-101 

no período matutino e no sentido BR-101 – Centro no período vespertino.  

A rótula na Via Marginal da BR-101 onde a Avenida Santa Catarina se inicia é 

também um dos principais acessos ao Município de Balneário Camboriú, que como já 

foi salientado é um dos principais destinos turísticos de Santa Catarina e do Brasil. 

Por isso, apesar de contar com sinalização semafórica, esta rótula é um dos principais 

gargalos para a fluidez do trânsito de acesso a Camboriú, visto que além de absorver 

praticamente todo o fluxo de veículos que pretendem acessar Camboriú, recebe 

também boa parte do fluxo de veículos que saem da BR-101 para acessar Balneário 

Camboriú. 

Existe ainda na Avenida Santa Catarina outro gargalo importante para a fluidez 

do trânsito em Camboriú na rótula com as Rua Joaquim Garcia e Gustavo Richard 

próximo a Ponte do Rio Camboriú, que dá acesso ao Centro Histórico de Camboriú. 

Outros acessos secundários menos utilizados pela população local e pelos 

turistas são a Avenida Santo Amaro que se inicia no bairro Jardim Iate Clube de 

Balneário Camboriú próximo ao Km 135 da BR-101 indo até o bairro Centro de 

Camboriú e a Rua Antônio Lopes Gonçalves Bastos que se inicia no bairro Nova 
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Esperança de Balneário Camboriú próximo ao Km 138 da BR-101, indo até o bairro 

Centro de Camboriú pela Avenida Rio Amazonas. 

As principais estradas rurais são a Estrada Geral dos Macacos, Estrada Geral 

dos Caetés e Estrada Geral do Braço. A Estrada Geral dos Macacos e dos Caetés 

dão acesso a atrativos e equipamentos turísticos como a Cachoeira Seca, o Pesque-

Pague Paraíso da Pesca, a Cascata do Encanto, o Hotel Fazenda Caetés, a Capela 

Imaculada Conceição e a Rota Turística Caminhos de Santa Paulina. A Estrada Geral 

do Braço dá acesso a propriedades que estão no Projeto Acolhida da Colônia, além 

de acesso a Igreja Nossa Senhora do Rosário e ao Salão do Gustavo. 

Outra estrada rural principal no Município é o trecho não pavimentado da 

Avenida Rio Amazonas, a Rua Mata Atlântica e a Rua Rio Congonhas que dão acesso 

ao Pico da Pedra. 

Estas estradas rurais que dão acesso aos atrativos naturais que estão 

localizados nas áreas rurais do Município são de chão batido e se encontram em 

condições boas a razoáveis de conservação e manutenção. No entanto, logo após a 

ocorrência de chuvas intensas as condições destas estradas tendem a ficar bastante 

ruins para o tráfego de veículos. 

A sinalização turística indicativa do Município está de acordo o Guia Brasileiro 

de Sinalização Turística, principalmente para veículos motorizados. A sinalização está 

presente nos acessos principais ao Centro de Camboriú, principalmente na Avenida 

Santa Catarina e nas demais ruas e avenidas urbanas citadas anteriormente, que dão 

acesso à região central do Município, aos atrativos turísticos das áreas urbanas 

(Centro Histórico, Museu Ayrton Senna, Estádio Robertão) e aos serviços de hotelaria, 

alimentação, compras e informações turísticas. 

Na área rural também existe sinalização turística nas principais estradas 

citadas anteriormente, mas encontra-se defasada e não atende mais as necessidades 

em alguns trechos para sinalização de atrativos turísticos recentes. 

Atualmente, a Prefeitura Municipal realizou um novo projeto de sinalização 

indicativa para o Município que está em fase de licitação e implantação. O projeto tem 
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o objetivo de complementar a sinalização já existente e sinalizar atrativos que não 

estavam contemplados na sinalização antiga (Diretoria de Turismo, 2020). 

 

Transporte Terrestre: 
 

• Terminais Rodoviários: 
O Terminal rodoviário mais próximo de Camboriú fica localizado em Balneário 

Camboriú, cidade vizinha, distante cerca de 6 km do Centro de Camboriú. O terminal 

conta com diversas empresas que conectam o Município a todas as regiões do Brasil. 

 

• Transporte Público Coletivo de Passageiros: 
 

A única empresa de transporte interurbano e municipal é a Viação Praiana de 

Itajaí. Existem duas linhas que fazem o transporte público entre Camboriú e Itajaí, 

sendo uma com saída do bairro Monte Alegre. O horário de funcionamento é das 

05h05 às 00h15, sendo que aos sábados, domingos e feriados os horários são 

reduzidos em relação aos dias úteis. Os ônibus partem de diversos bairros de 

Camboriú, cada um em seu horário específico.  

O transporte coletivo de passageiros municipal é realizado pela linha circular 

que interliga os diversos bairros de Camboriú, e as zonas urbanas e rurais do 

Município. Os horários variam das 05h40 às 19h20 nos dias úteis com maior 

frequência, e das 05h50 às 21h20 aos sábados, e das 06h00 às 20h20 aos domingos 

e feriados, com frequência reduzida. 

 

Transporte Aeroviário: 
 

O aeroporto mais próximo de Camboriú é o Aeroporto Internacional de 

Navegantes - Ministro Victor Konder, localizado em Navegantes/SC com distância 

aproximada de 35 km.  

Endereço: Rua Osmar Gaya, 1297 - Meia Praia, Navegantes  

Telefone: (47) 3342-9200 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICIPIO DE CAMBORIÚ – SC 

 

 
 

166 
 

Outro aeroporto muito importante na região é o Aeroporto Internacional de 

Florianópolis – Hercílio Luz, localizado no Município de Florianópolis, Capital de Santa 

Catarina. Localizado a cerca de 96 km de Camboriú, é o principal aeroporto do estado 

de Santa Catarina. O nome do aeroporto é uma homenagem ao governador Hercílio 

Luz, importante político de Santa Catarina. 
Endereço: Rodovia de Acesso ao Aeroporto, 6.200 - Carianos, Florianópolis  

Telefone: (48) 3331-4000. 

 

Transporte Aquaviário: 
 
O Píer Turístico do Município de Itajaí/SC conta com estrutura com delfins de 

atracação e de amarração, terminal de passageiros, plataformas de embarque e 

desembarque, instalações para a administração, salas para a Receita Federal, Polícia 

Federal e acessos, além de toda uma infraestrutura básica. É o único terminal 

exclusivo para passageiros de transatlânticos do Brasil. A localização fica a cerca de 

20 km de Camboriú e além de funcionar como terminal de passageiros, é utilizado por 

embarcações da Marinha do Brasil e de pesquisas oceanográficas, para a atracação 

de navios mercantes que necessitam de reparos e também para embarcações de 

apoio, a exemplo de rebocadores e dragas. 

Outra opção para o transporte aquaviário é o Atracadouro Barra Sul, que é uma 

realidade no receptivo de navios de cruzeiros no Município vizinho de Balneário 

Camboriú. Com infraestrutura adequada para embarque e desembarque seguro e 

confortável de cruzeiristas, o Atracadouro Barra Sul tornou possível a vinda de navios 

de cruzeiros em Balneário Camboriú. Os transatlânticos, atracados no porto natural 

da Praia Central, a cerca de um quilômetro do Molhe da Barra Sul, tornaram-se o novo 

cartão postal da cidade a cada temporada de cruzeiros e um novo atrativo turístico 

para Brasil e exterior. O local possui área coberta, subestação de energia, iluminação, 

banheiros, scanners e, para os barcos de passeio, toda a prestação de serviços da 

Tedesco Marina Garden Plaza. 

Atuante no dinâmico mercado náutico e mantendo padrões de excelência em 

seus serviços, a Tedesco Marina Garden Plaza está inserida em Balneário Camboriú, 

ponto estratégico do turismo nacional. Com capacidade para 500 embarcações de até 
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120 pés, em vagas secas e molhadas, é a primeira marina de padrão internacional em 

Santa Catarina, posicionando o Estado no cenário náutico nacional. Inaugurada em 

setembro de 2006, a Tedesco Marina foi um marco na náutica do Sul e trouxe o padrão 

internacional de infraestrutura de marinas, tecnologia de ponta em equipamentos e 

preservação ambiental. 

 

5.3. SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 
 

O Município disponibiliza uma revista de variedades de circulação mensal, 

três jornais semanais, um quinzenal e um mensal. Ocupam-se em divulgar notícias, 

eventos e novidades do Município, além de argumentar sobre temas políticos e 

esportivos. 

O Município possui também possui uma Agência dos Correios e uma rádio 

comunitária evangélica que divulga notícias e eventos locais e regionais, toca música 

direcionada ao público específico da sua audiência, além de fazer cobertura e 

transmissão ao vivo de eleições e grandes eventos como o Congresso Internacional 

dos Gideões Missionários da Última Hora. 

Em relação à cobertura de telefonia a cidade de Camboriú é coberta por 4 

operadoras de telefonia celular: Claro, Oi, Vivo e Tim (LISTTAS, 2020). O perímetro 

urbano da cidade é de modo geral bem coberto, mas a qualidade da cobertura está 

sujeita a variações, em função da intensidade do sinal, de acidentes geográficos, da 

distância entre a torre (ERB) mais próxima e o usuário, entre outros fatores.  

Grande parte da região rural do Município não possui qualidade adequada 

relacionado a cobertura telefônica, ocorrendo diversos pontos com péssima qualidade 

e até mesmo ausência de sinal.  

No município existe serviços de internet, com diversas empresas que instalam 

e fornecem os serviços através de fibra óptica, satélite e a rádio, estas duas últimas 

geralmente mais empregadas na região rural. 
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5.4. COBERTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
O fornecimento de energia do Município é de responsabilidade da empresa 

CELESC. Atualmente, cerca de 99,00 % dos domicílios do Município são atendidos e 

em 77,87% das residências existe sistema de iluminação pública (IBGE, 2010). 

Apesar do alto índice de atendimento à população, é comum ocorrer quedas na 

distribuição de energia na região rural do Município. 

 

5.5. SERVIÇOS DE SAÚDE 
 

A Secretaria de Saúde de Camboriú, respeitando as diretrizes e premissas do 

Sistema Único de Saúde (SUS), tem o propósito de promover o cuidado integral e 

humanizado, de forma descentralizada e hierarquizada, aprimorando o acesso aos 

serviços de forma regionalizada e integrada.  

 

Os serviços prestados pela Secretaria de Saúde são: 

 
• CAPS 

• Farmácia Municipal 

• Hospital Cirúrgico Camboriú – Edwirges Francisco Bernardes 

• Academia de Saúde 

• Vigilância Sanitária 

• Vigilância Epidemiológica 

• Policlínica  

• Unidades Básicas De Saúde 

 

A Policlínica possui 12 especialidades sendo elas: audiometria, cardiologia, 

dermatologia, endocrinologia, mastologia, nutricionista, neurologia, neurologia 

pediátrica, oftalmologia, otorrinolaringologista, psiquiatria e urologia.  

Nas 12 Unidades de Saúde, atuam 19 equipes, no horário das 07h00 às 17h00 

e estão localizadas nos seguintes endereços: 

• UBS Areias – Rua Tarci Testoni dos Santos, S/N, Areias 

• UBS CAIC – Rua Monte Agulhas Negras, S/N, Monte Alegre 
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• UBS Cedro – Rua Clemente Felipe Duarte, Nº 100, Cedro 

• UBS Conde – Rua Flamboyant, S/N, Conde Vila Verde 

• UBS Rio Pequeno – Av. Rio Teixeira, S/N, Rio Pequeno 

• UBS João Mendes – Rua Santa Terezinha, Nº 335, São Francisco de Assis 

• UBS Santa Regina – Rua Managuá, S/N, Santa Regina 

• UBS Taboleiro – Rua Massaranduba, S/N, Tabuleiro 

• UBS Centro – Rua João Morais, 341, Centro 

• UBS Várzea do Ranchinho, Nº 1500, Marginal Oeste 

• UBS Macacos – Estrada Geral Vila Conceição, S/N 

• UBS Braço – Estrada Geral do Braço, S/N 

A Secretaria de Saúde fica localizada na Rua Porto Alegre, n° 698, no Centro, 

1º andar. Os horários de atendimento são de segunda a sexta-feira das 08h00 às 

12h00, e das 13h00 às 17h00. O e-mail é: ouvidoria@camboriu.sc.gov.br e o telefone 

é 0800-6469500. 

A capacidade de internação hospitalar no Município é de 33 leitos hospitalares, 

que atendem pelo SUS no Hospital Cirúrgico de Camboriú que se localiza na Rua 

José Francisco Bernardes, 787 – Centro. 

 
5.6. SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 
 

Em relação à Segurança Pública, o Município de Camboriú possui um 

grupamento da Polícia Militar, duas Delegacias de Polícia Civil e uma guarnição do 

Corpo de Bombeiros Militar, listados a seguir: 

 

Ø GRUPAMENTO DA POLICIA MILITAR - GPM 

Endereço: Rua Cingapura - Bairro Areias 

Telefone: (47) 3398-6430 

 

Ø DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL 

Endereço: Rua Lauro Francisco dos Santos, 1092 - Monte Alegre 

Telefone: (47) 3398-6390 
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Ø DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA COMARCA DE CAMBORIÚ 

Endereço: São Paulo, 1015 - Bairro Areias 

Telefone: (47) 3398-6654 

 

Ø CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA 

Endereço: R. São Paulo, 795 - Bairro Areias 

Telefone: (47) 3398-6468 

 

O Corpo de Bombeiros de Camboriú, conta com uma frota de 7 veículos, sendo: 

1 caminhão de combate a incêndio, 1 ambulância, 1 viatura para resgate e 4 viaturas 

administrativas. Todas em ótimo estado de conservação e atendendo a população 

com excelência, sendo uma frota suficiente para atender a população de Camboriú. 

Além disso pela proximidade das cidades vizinhas, pode-se pedir apoio de Balneário 

Camboriú, Itapema e Itajaí, se necessário. 

A corporação atende principalmente incêndios, atendimentos pré-hospitalar, 

acidentes de trânsito e resgate de animais, além de ocorrências com produtos 

perigosos, salvamento em altura, buscas e resgates, cortes de árvore e outros. 

O resgate é realizado pelas guarnições de serviço, composta por Bombeiros 

Militares, Bombeiros Comunitários e as viaturas de socorro: ABTR (Auto Bomba 

Tanque Resgate), ASU (Auto Socorro de Urgência) e AR (Auto Resgate). As vítimas 

são levadas ao Hospital ou abrigos temporários disponibilizados pela Prefeitura e 

Defesa Civil do Município. 

As zonas de maior risco no Município ficam na região dos bairros Conde Vila 

Verde, Tabuleiro e Monte Alegre. De acordo com os dados fornecidos no site da 

Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina (SSP/SC, 2020), no período de 

janeiro a agosto de 2018, ocorreram os seguintes crimes no Município de Camboriú 

no ano de 2018: 26 homicídios dolosos; 1 crime contra mulher (homicídio doloso); 497 

acidentes de trânsito; 83 estelionatos; 704 furtos; 347 lesões corporais dolosas; 4 

portes ilegais de armas de fogo de uso permitido; 4 posses irregulares de armas de 

fogo de uso permitido; 50 casos de posse ou porte de drogas para uso pessoal; 51 

crimes de receptação; 135 roubos sendo 18 roubos de veículos e 90 crimes de tráfico 

de drogas. 
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 QUADRO INSTITUCIONAL DA ÁREA TURÍSTICA 
 

Toda atividade econômica, assim como toda a sociedade, tem suas diretrizes 

reguladas pelo direito. Com o turismo não seria diferente, ainda mais por ele ser um 

fenômeno não apenas econômico, como também social, envolvendo, inclusive, o meio 

ambiente e as relações internacionais. 

A legislação para o turismo chega ao Brasil em um momento crucial de 

reestruturação da atividade no país. Desde 2003, o esforço para organizar o turismo 

nacional pôde ser visto através da elaboração de vários projetos e de planos 

estratégicos. O ministério conquistou autonomia e orçamento suficientes para 

desenvolver melhor o turismo nacional.  

Por todo o exposto, foi enviado ao Congresso em 2008 o projeto de lei 3.118/08 

com o fito de instituir a Lei do Turismo. A promulgação de aludido projeto deu-se em 

17 de setembro de 2008, passando, então, o Brasil, a ter uma legislação própria para 

regular a atividade no Brasil, contribuir para seu planejamento e definir a política 

nacional do turismo.  

A lei para o turismo vem comprimir o que afirma Dias (2003) que ela será um 

instrumento para a realização das políticas públicas para o setor. As normas definem 

os limites de atuação dos envolvidos, garantem os direitos daqueles que sofrem com 

os impactos do turismo e evitam que apenas um grupo privilegiado seja beneficiado. 

A regulamentação do turismo é um dos mais importantes instrumentos do 

planejamento turístico em todos os níveis de organização do Estado.  

Antes mesmo da promulgação da referida Lei, o Município de Camboriú já 

possui algumas leis e normas pertinentes ao turismo, além de órgãos e instituições 

atuantes direta e indiretamente no setor turístico.  

Assim, no Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo de Camboriú será 

apresentado uma compilação de informações referentes ao arcabouço jurídico 

turístico, urbanístico e ambiental, bem como uma análise da organização institucional 

do poder público na área do turismo e meio ambiente e o levantamento de programas, 

projetos e ações que ocorrem no Município e região pertinentes com as atividades de 

fomento ao turismo e à gestão ambiental. 
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6.1. ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES NA GESTÃO DO TURISMO  
 

A gestão do turismo em Camboriú é coordenada pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, por meio do Departamento do Turismo.  A Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico de Camboriú tem como objetivo ser agente 

articulador para o desenvolvimento econômico através da indústria, comércio e 

turismo, em parceria com a comunidade camboriuense.  

O horário de atendimento da Secretaria é de segunda a sexta-feira das 12h00 

às 18h00 horas, na Rua Olga Bernardes Amorim, 127 – Centro.  

O Departamento de Turismo fica localizado no Portal Turístico de Camboriú, 

situado à Avenida Santa Catarina, s/n – Tabuleiro. Os contatos são: 

 

• Telefone: (47) 3361-5981 e (47) 3264-9454; 

• E-mail: desenvolvimentodecamboriu@gmail.com 

  turismo@cidadedecamboriu.sc.gov.br; 

• Site: www.turismo.camboriu.sc.gov.br. 

 

Também é possível obter-se dados sobre o turismo em Camboriú por meio do 

site do Consórcio Costa Verde & Mar, através do endereço: 

www.costaverdemar.com.br/novo/município/camboriu/. 

Em relação a Equipe Municipal voltada para a gestão do turismo o Município, 

possui um grupo de trabalho para o projeto Acolhida na Colônia e para 

desenvolvimento do atual PDTT. Apesar de não possuir uma Secretaria específica, o 

Departamento de Turismo conta com o apoio das demais Secretarias municipais de 

maneira horizontal e com os membros do Conselho Municipal de Turismo para 

executar algumas atividades. 

A Prefeitura não possui profissionais formados em Turismo, técnicos ou 

bacharéis, e conta com o apoio técnico do colegiado de turismo da Região Turística 

Costa Verde & Mar que possui uma técnica em turismo, para auxiliar os Municípios 

do consórcio.  
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Atualmente, a pasta do Turismo conta efetivamente apenas com sua Diretora 

e uma estagiária, que realizam dentre outras funções os atendimentos aos turistas no 

Portal Turístico do Município, onde está também locada a sede da Diretoria de 

Turismo. 

Ao considerarmos que outras secretarias municipais desenvolvem atividades 

que estão interrelacionadas com o setor turístico no Município e com base nas 

entrevistas que foram realizadas pela equipe técnica da empresa Líder Engenharia 

junto com alguns responsáveis dessas pastas municipais, pode-se afirmar que a baixa 

disponibilidade de recursos humanos é um dos principais entraves para o 

desenvolvimento não só das atividades relacionadas ao turismo, mas como do 

Município de Camboriú como um todo. 

As muitas demandas de trabalho e atividades, aliadas a certos processos 

burocráticos pouco efetivos, são outros dois pontos apontados na dificuldade da 

gestão das diversas pastas municipais. 

O Município conta com o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR de 

Camboriú que, segundo as diretrizes do Ministério do Turismo (2009), é um importante 

ambiente de discussão e reflexão para o alinhamento e prática das questões 

estratégias de desenvolvimento da atividade turística, com representantes dos setores 

públicos, privados e sociedade civil organizada. 

O COMTUR é uma instância municipal que auxilia na construção de ações e 

políticas públicas de turismo no Município, além de ser um canal efetivo de 

participação que permite estabelecer uma maior aproximação do Poder Público com 

a Sociedade Civil.  

Instituído pela Lei Municipal Nº 1.275/1998, que dispõe sobre a criação do 

Conselho Municipal de Turismo, e suas atividades, diretrizes, constituição e 

representatividade dos membros, instalação e competências, o COMTUR 

desempenha as seguintes atividades: 
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I – Definir a identidade turística do Município; 

II – Estimular investimentos públicos e privados visando estruturar o 

Município com equipamentos turísticos; 

III – Captar, sediar e promover eventos; 
IV – Divulgar o potencial turístico do Município; 

V – Conscientizar as lideranças públicas e privadas para importância do 

turismo no Município, e para promovê-lo de forma abrangente, usando 

inclusive de parcerias para tanto; 

VI – Elaborar e implantar um programa de "marketing" do turismo e 

promover campanhas no sentido de conscientizar, fomentar e incrementar o 

turismo municipal; 
VII – Elaborar o Plano Diretor do Turismo do Município; 

VIII – Sugerir alternativas para a efetiva gestão da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico; (Redação dada pela Lei nº 3299/2020) 

IX – Propor medidas e ações de controle das agressões ao meio ambiente, 

visando o Turismo Ecológico Sustentável e o controle ambiental para a 

preservação, manutenção e melhoria das condições da vida; 

X – Propor medidas de amparo ao Turismo Municipal, seu desenvolvimento 

e controle; 
XI – Propor o intercâmbio e o desenvolvimento integrado regional e micro-

regional do Turismo Municipalizado; e 

XII – Buscar viabilizar o carreamento de recursos financeiros para o Turismo 

Municipal. (CAMBORIÚ, 1998) 

 

O Decreto Nº 3.822/2021 dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho 

Municipal de Turismo – COMTUR, e estabelece em seu Art. 1º a nomeação dos 

membros integrantes. O COMTUR é composto pelos seguintes representantes:  

 

I - Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 

II - Representantes de hotéis, restaurantes, bares e similares de Camboriú; 

III - Representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL de Camboriú; 

IV - Representantes das Associações de Bairros; 

V - Representantes da Fundação do Meio Ambiente de Camboriú – FUCAM; 
VI - Representantes dos proprietários de equipamentos cadastrados e 

legalizados junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

envolvidos com o Projeto de Turismo Ecológico-Rural; 

VII - Representantes do SINE, SENAI, SENAC e SENAR; 

VIII - Representantes dos bancos oficiais instalados no Município, parceiros 

no PNMT; 
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IX - Representantes de Instituição de Ensino Superior da região que tenha o 

curso de Turismo e Hotelaria; 

X - Representantes da Fundação Cultural de Camboriú; 

XII - Representantes do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú – 
IFC; 

XIII - Representantes da Associação Empresarial de Balneário Camboriú – 

ACIBALC. 

 

O Decreto ainda cita que os integrantes do COMTUR exercerão suas funções 

pelo período de 02 (dois) anos, com base nas competências que lhes são atribuídas 

pela Lei Municipal nº 1.275/1998 e que não serão remunerados, sendo os serviços 

prestados considerados de relevância social. O Decreto entrou em vigor na data de 

sua publicação, em 12 de fevereiro de 2021. 

 

6.2. POLÍTICAS, PLANOS E PROGRAMAS RELACIONADOS AO ORDENAMENTO 
TERRITORIAL E TURÍSTICO 

 

Este tópico tem como objetivo apresentar o arcabouço jurídico pertinente ao 

turismo em Camboriú que permite a implantação, bom funcionamento e manutenção 

da atividade turística no Município, considerando também as legislações de cunho 

urbanísticos, ambientais e demais programas e ações previstas para a região.  

A política de desenvolvimento de Camboriú é amparada por um Plano Diretor 

Municipal de Desenvolvimento Territorial – Lei Complementar nº 55, de 07 de junho 

de 2013. 

Dentre seus princípios, objetivos e diretrizes de ordenamento territorial e 

urbano do Município. A referida lei apresenta a atividade turística e lhe confere 

atributos de atividade fomentadora de desenvolvimento econômico e social.  

 

• A Lei do Plano Diretor de Camboriú, a priori considerada atualizada, 

apresenta os seguintes artigos destacados a seguir referentes direta ou indiretamente 

ao tema do Desenvolvimento Territorial do Turismo: 

Art. 11 são diretrizes da política de gestão dos recursos naturais: 

VI – o incentivo ao aproveitamento dos recursos naturais no sentido do 

desenvolvimento da atividade turística no Município;  
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VIII – criar projetos de utilização do potencial das APA`s existentes e 

projetadas no Município de Camboriú, com o objetivo de fomentar o 

desenvolvimento do turismo. 

Art. 12. São ações definidas quanto aos recursos naturais: 
XI – incentivar a conservação dos Recursos Naturais no desenvolvimento de 

práticas de ecoturismo e turismo rural;  

XII – criar o Parque Turístico do Pico da Pedra, privilegiando o 

aproveitamento de seu potencial paisagístico, sua conservação e sua 

utilização no desenvolvimento econômico do Município;  

XIII – criar Parque Linear no Rio Camboriú, com o objetivo do aproveitamento 

de suas margens para a reconstituição de sua mata ciliar e implantação de 
equipamentos de lazer;  

Art. 13. Constitui objetivo do patrimônio histórico cultural preservar e valorizar 

o patrimônio cultural, material e imaterial, no sentido do fortalecimento da 

identidade do Município.  

§ 1º Entende-se como patrimônio cultural material o conjunto de bens 

culturais classificados como arqueológicos, paisagísticos e etnográficos; 

históricos; belas artes; e das artes aplicadas, divididos em bens imóveis como 

os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; e 
móveis como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, 

bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos.  

§ 2º Entende-se por patrimônio cultural imaterial o conjunto de práticas, 

representações, expressões, conhecimentos e técnicas que as comunidades 

reconhecem como parte integrante de sua cultura. 

§ 3º Entende-se por identidade cultural do Município as características de um 

grupo social que partilha as mesmas atitudes, segundo um ideal coletivo 

projetado, fixando-se como uma construção social estabelecida, 
aproximando os indivíduos semelhantes. 

Art. 14. São diretrizes do patrimônio histórico cultural:  

I – a gestão participativa do patrimônio histórico cultural do Município; 

II – a identificação e o mapeamento do patrimônio histórico cultural 

remanescente em Camboriú; 

III – a preservação do patrimônio histórico cultural remanescente no 

Município, visando a sua valorização e o desenvolvimento da consciência 
popular; 

IV – fortalecimento da identidade cultural do Município de Camboriú por meio 

do resgate de sua memória, costumes, fazeres, festas, entre outros; 

V – aproveitamento das características e do patrimônio histórico cultural no 

desenvolvimento da modalidade de turismo histórico cultural no Município; 
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VI – conscientização coletiva sobre a história e os costumes do Município e 

de sua população, assim como da importância de sua preservação como 

testemunho às presentes e futuras gerações. 

Art. 15. São ações definidas quanto ao patrimônio histórico cultural: 
I – criar a Fundação Cultural no Município, com o objetivo de implantar e 

viabilizar projetos, bem como captar recursos;  

II – criar lei municipal para o tombamento de bens materiais e imateriais, 

possibilitando a implantação de outras ações legais no que diz respeito à sua 

preservação e manutenção;  

III – implantar o Arquivo Histórico do Município, reunindo documentos, mapas, 

fotografias e depoimentos diversos a respeito da história e cultura local;  
IV – buscar recursos por meio de projetos de captação nas esferas estadual 

e federal, voltados à implantação de ações de valorização e preservação do 

patrimônio;  

V – atribuir a gestão participativa do patrimônio histórico cultural do Município 

ao Conselho Municipal da Cidade;  

 VI – realizar o inventário cultural existente no Município; 

VII – identificar e definir os imóveis de interesse histórico cultural no 

Município; 
VIII – criar a Área de Interesse Histórico e Cultural, abrangendo a região 

central do Município que concentra as edificações de interesse histórico 

cultural;  

IX – aplicar instrumentos urbanísticos e tributários com objetivo de 

valorização e incentivo à preservação do patrimônio histórico cultural do 

Município; 

X - implantar um centro cultural multi ventos, que possibilite a realização de 

atividades de diversos segmentos da cultura local;  
XI - incentivar e valorizar a realização de manifestações culturais, de modo a 

fortalecer a identidade e pluralidade da população do Município;  

XII - criar roteiros culturais para o desenvolvimento e a diversificação das 

modalidades turísticas no Município;  

XIII - incentivar a realização das festas típicas existentes e a criação de novas, 

para valorização do patrimônio imaterial local;  

XIV - incluir a educação cultural no ensino fundamental com um tema 
transversal, para garantir a difusão da cultura no sentido de sua perpetuação;  

XV - prever incentivos por meio de isenção de tributos e taxas públicas dos 

imóveis a serem tombados. 

Art. 19. Constituem objetivos da estratégia de desenvolvimento 

socioeconômico:  
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I - promover a dinamização da economia objetivando o aumento de emprego 

e renda;  

II - implantar políticas de incentivos e ações junto aos setores produtivos e a 

comunidade para reduzir as desigualdades sociais. 
Art. 20. São diretrizes da estratégia de desenvolvimento socioeconômico: 

I - criação e implantação de políticas de geração de emprego e renda no 

Município, na busca da inclusão e equidade social;  

III - implantação de iniciativas que visem atrair investimentos públicos e 

privados, como forma de dinamizar a economia e diversificar as atividades e 

cadeias produtivas; 

Art. 21. São ações definidas quanto a estratégia de desenvolvimento 
socioeconômico: 

I - fomentar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para 

gerenciar os recursos destinados ao pleno desenvolvimento das atividades 

turísticas e outras atividades econômicas;  

II - aproveitar e valorizar a vocação do Município, tais como rural, ecológica e 

religiosa, para incentivar o desenvolvimento do turismo;  

III - criar incentivos, identificar e mapear áreas para a implantação da 

agroindústria e agricultura familiar;  
IV - criar incentivos fiscais para o desenvolvimento das atividades turísticas e 

implantação de novos equipamentos turísticos;  

IX - criar acessos rápidos para escoamento da produção agrícola e industrial 

visando o desenvolvimento econômico, a autonomia do Município, a 

segurança e a melhoria da mobilidade urbana, preservando a 

sustentabilidade ambiental; 

XI - garantir apoio técnico aos agricultores na diversificação das culturas 

agrícolas com o objetivo da diversificação da produção primária do Município;  
XII - capacitar e profissionalizar o cidadão camboriuense, firmando convênios 

com entidades de ensino, pesquisa e extensão, objetivando a qualificação 

destes para melhoria das técnicas de produção em todos os setores da 

economia e sua fixação no mercado de trabalho;  

Art. 25. São diretrizes da inserção regional:  

I - a promoção da efetiva integração regional por intermédio dos aspectos 

econômico, ambiental, cultural, turístico, além do acesso a equipamentos 
urbanos e comunitários, entre outros;  

Art. 26. São ações definidas quanto à inserção regional: 

I - incentivar atividades econômicas diversificadas visando criar maior 

centralidade e garantindo uma maior permanência da população no 

Município; 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICIPIO DE CAMBORIÚ – SC 

 

 
 

179 
 

III - integrar e diversificar os produtos turísticos oferecidos pela região, 

possibilitando a maior abrangência e competitividade no referido mercado por 

meio da oferta de roteiros e modalidades mais especializadas;  

Art. 36. Constituem objetivos dos equipamentos de lazer e eventos:  
I - propiciar acesso ao lazer, esporte e recreação, no sentido da promoção de 

opções de entretenimento, difusão cultural e bem-estar da população em 

geral, assim como dos turistas e visitantes; 

II - oferecer conforto e qualidade na realização de eventos, por meio da 

disponibilidade de centro de eventos e infraestrutura dimensionados 

adequadamente. 

Art. 37. São diretrizes dos equipamentos de lazer e eventos:  
I - adequada gestão e manutenção das áreas e equipamentos de lazer e 

eventos, no sentido de sua apropriação pela população, além de proporcionar 

conforto na realização das referidas atividades no Município;  

V - qualificação da infraestrutura do Município para a realização de eventos 

de grande porte, possibilitando conforto e qualidade de logística e acesso 

adequado, privilegiando a captação e consolidação dos mesmos. 

Art. 38. São ações definidas quanto aos equipamentos de lazer e eventos: 

I - identificar e mapear áreas disponíveis para instalação de espaços públicos 
de lazer, recreação e parques urbanos; 

V - implantar parques acompanhados de equipamentos junto ao Rio 

Camboriú, agregando a prática de esportes e lazer da população à estratégia 

de preservação, no que diz respeito à recuperação da mata ciliar do rio;  

X - identificar e mapear áreas adequadas à implantação de centro de eventos, 

de forma a possibilitar sua realização com menor nível de interferência no 

cotidiano do Município;  

XI - criar infraestrutura de centro de eventos, permitindo sua adequada 
utilização segundo porte e necessidades específicas.  

Art. 46. São diretrizes da energia elétrica e comunicação: 

IV - valorização dos espaços públicos por meio da implantação de iluminação 

especial, destacando edificações, monumentos e paisagens de interesse 

turístico-cultural; 

Art. 47. São ações definidas quanto à energia elétrica e comunicação: 

VIII - implantar a iluminação pública especial em pontos turísticos, 
monumentos e edificações históricas, com a finalidade de valorizar e destacar 

os pontos de interesse existentes no Município; 

Art. 53. Constitui objetivo do sistema viário garantir a fluidez e segurança no 

trânsito considerando as questões de logística com vistas à articulação da 

mobilidade e acessibilidade no Município de Camboriú.  

Art. 54. São diretrizes do sistema viário: 
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III - inclusão de mobiliário urbano e infraestrutura de apoio, como a 

sinalização vertical e horizontal, no sistema viário em todo Município 

proporcionando melhor orientação, conforto e bem-estar da população 

residente.  
Art. 55. São ações definidas quanto ao sistema viário: 

II - integrar as diversas regiões do Município por meio da ampliação e 

adequação do sistema viário, melhorando as condições de acesso para a sua 

população;  

VI - implementar sinalização indicativa dos nomes de ruas em formato e local 

adequado, tanto na área urbana quanto rural, propiciando a melhor 

orientação dos usuários e residentes, assim como uma maior eficiência na 
prestação de serviços públicos; 

VII - implementar sistema cicloviário no Município, segundo as normas legais; 

XI - implantar placas de sinalização turística, valorizando e identificando o 

patrimônio e os atrativos do Município, orientando assim, os residentes, 

turistas e visitantes; 

Art. 69. A macrozona rural é caracterizada pelas áreas de proteção do 

ambiente natural, pelos núcleos de comunidades rurais e pelas atividades de 

produção agrícola.  
Art. 70. Constituem-se objetivos da macrozona rural:  

IV - incentivar o desenvolvimento do turismo ecológico e do rural. 

Art. 72. O setor de proteção ambiental é caracterizado pela existência de 

cobertura vegetal nativa, de mananciais hídricos, de recursos minerais, de 

fauna e flora, de paisagens naturais com potencial para o turismo e de áreas 

de preservação permanente conforme legislação federal e estadual.  

Art. 73. Constituem objetivos do setor de proteção ambiental: 

I - proteger a Mata Atlântica, fauna e espécies de flora, mananciais hídricos e 
recursos minerais;  

II - potencializar o turismo ecológico; 

III - organizar e determinar áreas para implantação de equipamentos e pontos 

turísticos; 

Art. 74. O setor de produção agrícola é caracterizado pela existência de 

atividades econômicas do setor primário, pela baixa densidade populacional, 

presença de grandes lotes e turismo ecológico e rural.  
Art. 75. Constituem objetivos do setor de produção agrícola:  

IV - garantir ocupação de baixa densidade, com atividades econômicas que 

não causem impactos ambientais e degradação ambiental;  

V - buscar e ampliar a geração de emprego e renda com atividades de turismo 

rural e ecológico, respeitando os princípios de sustentabilidade;  
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VI - promover o desenvolvimento do turismo por meio da preservação do 

patrimônio cultural material e imaterial. 

Art. 107. Operações urbanas consorciadas são o conjunto de intervenções e 

medidas coordenadas pelo Município com a participação dos proprietários, 
moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de 

alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 

valorização ambiental, ampliação dos espaços públicos e melhorias na 

infraestrutura e no sistema viário, num determinado perímetro contínuo ou 

descontínuo.  

Art. 108. As Operações urbanas consorciadas têm como finalidades: 

II - valorização e criação de patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico, 
cultural e paisagístico; 

Art. 109. Cada operação urbana consorciada será criada por lei específica 

que, em conformidade com as disposições dos artigos 32 a 34 da Lei Federal 

nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e de acordo com os critérios e 

procedimentos definidos neste Plano Diretor conterão, no mínimo:  

VIII - garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de especial 

valor cultural e ambiental, protegidos por tombamento ou lei;  

Art. 159. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, em até 01 
(um) ano após a aprovação desta Lei Complementar:  

I - projeto de lei do Plano de Preservação do Patrimônio Cultural de Camboriú. 

 

•  A Lei Nº 3.127/2019 institui a Rota Turística Caminhos de Santa Paulina 

no Município de Camboriú, ao trecho que compreende o percurso entre o Santuário 

do Divino Espírito Santo, no Centro até a localidade rural de Caetés, na divisa com o 

Município de Tijucas/SC. Em seu Art. 2º determina que: 

 

 

 A Rota Turística Caminhos de Santa Paulina tem como objetivo:  

I - fomentar o turismo baseado nas vocações econômicas e religiosas locais;  

II - estimular investimentos que agreguem valor e proporcionem 

competitividade aos produtos e serviços locais;  

III - conservar a cultura típica luso italiana e as tradições religiosas;  

IV - promover e divulgar os eventos oficiais do Município baseados no turismo 
ecológico, rural e religioso;  

V - divulgar o fato histórico da vinda da Santa Paulina ao Município de 

Camboriú/SC em 1899;  

VI - articular ações conjuntas com o Governo do Estado, Prefeituras e órgãos 

municipais abrangidos e sociedade civil organizada.  
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•  A Lei Nº 978/93, dispõe sobre incentivos ao turismo ecológico rural 

como fator de desenvolvimento social e econômico, conforme os principais artigos 

destacados a seguir: 

 

Art. 1º O Poder Executivo do Município de Camboriú promoverá e incentivará 

pela presente Lei, o TURISMO ECOLÓGICO RURAL, como forma de atrair o 

turista ao Município, investindo em parceria com as comunidades rurais, 

proprietários e outras pessoas interessadas, objetivando o desenvolvimento 

social e econômico de sua comunidade  

Art. 2º As propriedades particulares dotadas de recursos naturais notáveis - 
geologia, geomorfologia, solos e vegetação nativas, e fauna silvestre, assim 

como recursos rurais (agricultura e pecuária), receberão apoio através de 

projetos e acompanhamento técnico, na implantação do TURISMO 

ECOLÓGICO-RURAL, desde que comprovada a sua real importância para o 

Município em termos de desenvolvimento sócio - econômico.  

Art. 3º Os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, na implantação e 

desenvolvimento de atividades no setor do TURISMO ECOLÓGICO - 

RURAL, poderão pleitear os seguintes benefícios:  
I - isenção e/ou remissão de tributos municipais, inclusive de taxas e 

contribuições de melhoria, pelo prazo de até 25 (vinte e cinco) anos;  

II - publicidade;  

III - auxílio infraestrutura. 

Art. 8º Os responsáveis pelos empreendimentos, como hotéis-fazendas, 

campings rurais, choupanas, entre outros do gênero, têm como obrigação a 

participarem de todos os eventos relacionados ao TURISMO ECOLÓGICO - 

RURAL que venham a ser promovidos pelo Poder Público Municipal.  
Art. 9º A mão-de-obra utilizada para a instalação e funcionamento de todos 

os empreendimentos que visem a exploração do TURISMO ECOLÓGICO-

RURAL, deverá ser oriunda, prioritariamente do Município de Camboriú.  

Art. 10 - Mediante programação estabelecida entre a Municipalidade e o 

proprietário, poderão ser desenvolvidas atividades científicas, acadêmicas e 

outros eventos, desde que compatíveis com a preservação da área.  

Art. 11 - O Poder Executivo designará, através de Decreto, a Comissão de 
Turismo Ecológico-Rural, sem ônus ao Município, com a finalidade de 

coordenar e apoiar as atividades do TURISMO ECOLÓGICORURAL, sem 

ônus ao Município, sendo considerado serviço relevante prestado por seus 

membros à comunidade.  
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Art. 12 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar 

convênios com organismos governamentais, universidades e iniciativa 

privada, objetivando o pleno desenvolvimento de projetos na área do 

TURISMO ECOLÓGICO-RURAL.  
Art. 13 - O Poder Executivo promoverá campanhas de divulgação do 

TURISMO ECOLÓGICO-RURAL, a nível municipal, estadual, nacional e 

internacional, através de veículos de comunicação e agências turísticas e 

empresas de publicidade, para a promoção de projetos desenvolvidos na 

área.  

Art. 15 - O Município consignará nos orçamentos anual e plurianual, dotações 

orçamentárias necessárias à execução da presente Lei.  
 

 

•  De acordo com informações relatadas pelo Grupo de Trabalho de Apoio 

à Elaboração do PDTT de Camboriú, duas escolas da área rural do Município e uma 

escola da área urbana, promoveram um projeto piloto relacionado ao turismo com 

alunos do 5º ano em 2019, denominado Projeto Piloto Educando o Olhar para o 

Turismo da Costa Verde & Mar. 

Durante as atividades os alunos visitaram outras cidades da região e 

conheceram seus meios de hospedagem e outros serviços. O intuito do projeto foi 

incentivar a população a conhecer mais sobre o tema do turismo, ampliar a visão e 

entendimento sobre os atrativos turísticos regionais e locais, e o fomentar a ideia que 

o próprio morador deve ser o turista da sua cidade. A expectativa era que o projeto 

seja efetivado no ano de 2020 na rede municipal de ensino e possivelmente na rede 

estadual. 

 

•  O Município de Camboriú conta com um Plano de Desenvolvimento 

Turístico que foi elaborado em 2012 pela UNIVALI. Este documento apresenta toda 

uma caracterização do Município, com diagnóstico dos serviços e atrativos turísticos, 

e dentre outros conteúdos, apresenta quatro diretrizes básicas para o 

desenvolvimento do turismo no Município, sendo estas destacadas a seguir: 
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• Ambiental 
 

Fazer com que o turismo se desenvolva de forma equilibrada, e que as ações 

do homem, sob o meio ambiente seja sustentável, protegendo e conservando os 

recursos naturais para que as gerações futuras possam conhecer e desfrutar com 

responsabilidade deste recurso que se encontra no Município. Preservar o meio 

ambiente como uma forma de agradecimento e respeito à natureza. 

 

• Econômico 
 

Desenvolver a atividade turística visando estimular a abertura de novos 

negócios e assim gerar emprego para a comunidade e, consequentemente, renda 

para o Município, podendo investir cada vez mais na profissionalização dos serviços 

turísticos. 

 
• Cultural 
 

O Turismo tem como papel de conservar a cultura de um Município, espera-se 

o mesmo, a partir do envolvimento da comunidade local no processo, seja uma forma 

de promover a preservação, a valorização da cultura e das tradições locais, mantendo 

sua identidade cultural e procurando integrar a comunidade com os turistas. 

 

• Social 
 

Garantir a valorização da comunidade levando-se em consideração seu bem-

estar, crescimento individual e coletivo, através da inclusão produtiva da população 

tendo como objetivo principal, a melhoria na qualidade de vida da população local. 

O referido Plano traz também uma listagem de 19 objetivos, com suas 

respectivas estratégias e ações que visam contribuir com o fomento do 

desenvolvimento turístico de Camboriú, sendo estes: 

 

1. Melhorar a estrutura dos atrativos naturais; 

2. Preservar e recuperar as áreas ambientais degradadas; 
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3. Conscientizar a comunidade sobre impactos ambientais; 

4. Revitalizar os espaços turísticos; 

5. Disponibilizar uma infraestrutura turística e serviços adequados para 

desenvolver a atividade turística; 

6. Melhorar a Infraestrutura básica do Município; 

7. Desenvolver o turismo cultural no Município; 

8. Incentivar a cultura local; 

9. Desenvolver e fortalecer a atividade cultural da comunidade local; 

10. Fixar sua identidade; 

11. Qualificar os envolvidos com a atividade turística; 

12. Aumentar o nível de preparação dos profissionais do turismo que exercem 

a própria atividade no Município; 

13. Tornar o Município conhecido como destino turístico; 

14. Promover o Município como um potencial no turismo de aventura e de 

natureza; 

15. Atrair maior quantidade de turistas; 

16. Melhorar a qualidade de vida e imagem da cidade; 

17. Possuir uma infraestrutura urbana que simplifique o dia a dia da 

comunidade local e dos visitantes e que desenvolva o conceito de 

sustentabilidade; 

18. Profissionalizar a mão de obra local; e 

19. Divulgar os atrativos turísticos de Camboriú para outros Municípios. 

 

•  O Plano de Marketing Turístico do CITMAR 2017-2022, traz um Plano 

de Ações com estratégias para a Região Turística Costa Verde & Mar. Muitas destas 

estão relacionadas e podem ser entendidas e assumidas como estratégias e diretrizes 

específicas também para o desenvolvimento turístico de Camboriú, além das 

destacadas do Plano de Desenvolvimento Turístico de Camboriú de 2012. 

A seguir são destacadas as estratégias dentro dos quatro pilares estratégicos 

do referido Plano de Marketing Turístico: Infraestrutura e Sustentabilidade; Produtos 

e Serviços; Promoção e Comercialização; e Gestão do Marketing, sendo indicado com 

número 1 as ações de curto prazo (até 12 meses), número 2 as ações de médio prazo 

(12 a 30 meses), e número 3 as ações de logo prazo (mais de 30 meses). 
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Tabela 29 – Abrangência de cada um dos pilares estratégicos do Plano de Marketing Turístico 
do CITMAR 2017-2022. 

Capacidade de atendimento médico para o turista no destino, energia; 
serviço de proteção ao turista/polícia; estrutura urbana nas áreas 
turísticas (lixeiras, banheiros, praças etc.) e acessos (aéreo, terrestre, 
marítimo e ferroviário); sistema de transporte no destino, transporte 
turístico entre atrativos. 

Produção cultural associada ao turismo, patrimônio histórico e cultural; 
acesso à educação, empregos gerados pelo turismo, política de 
enfrentamento e prevenção a exploração sexual, uso de atrativos e 
equipamentos turísticos pela população, cidadania, sensibilização e 
participação na atividade turística; estrutura e legislação municipal de 
meio ambiente, atividades poluidoras, rede pública de distribuição de 
água, rede pública de coleta e tratamento de esgoto, coleta e 
destinação pública de resíduos, unidades de conservação no território 
municipal. 

PRODUTOS SERVIÇOS 

Sinalização turística, centro de atendimento ao turista, espaços para 
eventos, capacidade de hospedagem, capacidade do receptivo, 
serviços e equipamentos turísticos, atrativos turísticos, capacitação e 
inovação. 

PROMOÇÃO 
COMERCIALIZAÇÃO 

Divulgação, distribuição e vendas, site, folhetos, imprensa, relação 
com operadoras, agência, planos de marketing, pesquisas de 
mercado, perfil do turista, da oferta e conectividade com os diversos 
públicos (marketing digital). 

GESTÃO DO  
MARKETING 

Políticas públicas, integração regional, missão da governança (público, 
privado, terceiro setor), monitoramento do turismo, gestão do plano de 
marketing do destino, endomarketing e comunicação interna. 

 

ABRANGÊNCIA DE CADA UM DOS PILARES ESTRATÉGICOS 

PROMOÇÃO 
COMERCIALIZAÇÃO 

Divulgação, distribuição e vendas, site, folhetos, imprensa, relação 
com operadoras, agência, planos de marketing, pesquisas de 
mercado, perfil do turista, da oferta e conectividade com os diversos 
públicos (marketing digital). 

GESTÃO DO 
MARKETING 

Políticas públicas, integração regional, missão da governança (público, 
privado, terceiro setor), monitoramento do turismo, gestão do plano de 
marketing do destino, endomarketing e comunicação interna. 

Fonte: CITMAR/SEBRAE/PRISMA, 2017. 
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Tabela 30 – Estratégias do pilar “Infraestrutura e Sustentabilidade” do Plano de Marketing 
Turístico do CITMAR 2017-2022. 

INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE 

1. Acompanhar, monitorar e divulgar Leis e questões relacionadas ao meio ambiente que 
afetam o turismo.  2 

2. Estimular práticas de sustentabilidade (energia, água, lixo etc.) junto aos prestadores de 
serviços do turismo.  2 

3. Acompanhar, articular e monitorar os problemas de acesso da região que afetam o 
turismo.  1 

4. Promover a utilização dos transportes marítimos como forma de transporte turístico entre 
os Municípios.  3 

5. Revisar, articular e combater questões relacionadas à falta de sinalização turística de 
acesso nos Municípios e atrativos.  2 

6. Preservar e valorizar o patrimônio histórico e cultural da região.  2 

7. Desenvolvimento regional de segurança pública para o turismo na Costa Verde & Mar.  2 
Fonte: CITMAR/SEBRAE/PRISMA, 2017. 

 
Tabela 31 – Estratégias do pilar “Produtos e Serviços Turísticos” do Plano de Marketing 

Turístico do CITMAR 2017-2022. 

PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS 
1. Estruturar, capacitar e preparar o Turismo de Experiência nos Municípios e estruturar o 
menu regional.  1 

2. Melhorar identidade, design, distribuição e visibilidade da produção associada ao turismo.  3 
3. Inserir conceito e práticas de acessibilidade turística em atrativos e equipamentos públicos 
e privados.  3 

4. Qualificação e expansão de locais de informações turísticas (tecnologia, horário, pessoal 
e pontos na iniciativa privada).  1 

5. Profissionalizar e capacitar guias, condutores e receptivos locais.  2 

6. Qualificar e modernizar os equipamentos de meios de hospedagem.  3 
7. Buscar a qualificação e a inovação na gastronomia regional.  2 
8. Intensificar opções relacionadas as atividades náuticas e subaquáticas.  1 
9. Empreender e organizar serviços para desenvolvimento do turismo da Costa Verde & Mar.  2 
10. Promover a conexão dos Municípios por meio de roteiros integrados e segmentados.  2 

Fonte: CITMAR/SEBRAE/PRISMA, 2017. 
 

Tabela 32 – Estratégias do pilar “Promoção e Comercialização” do Plano de Marketing 
Turístico do CITMAR 2017-2022. 

PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 
1. Ordenar a oferta em segmentos de produtos, serviços turísticos e públicos de interesse.  1 
2. Promover a região em feiras e eventos (ações de relações públicas).  1 
3. Manter informações sobre a região disponíveis para abastecer os CAT’s e distribuir em 
pontos de passagem de turistas.  1 

4. Desenvolver e capacitar receptivos para roteiros segmentados integrando a região 1 
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(pacotes para intermediários e turistas).  
5. Utilizar técnicas de pesquisa para conhecer melhor o mercado – oferta e demanda 
(turistas, operadoras e agencias).  1 

6. Planejar e executar a comunicação da Costa Verde & Mar fortalecendo o Posicionamento.  1 
7. Planejar o uso das ferramentas do Projeto INOVAMFRI – Conecte-se com a Costa Verde 
& Mar.  1 

8. Participar, apoiar e captar eventos nacionais e internacionais com representatividade, que 
usem a marca e promovam a região Costa Verde & Mar junto aos parceiros públicos e 
privados da região.  

1 

Fonte: CITMAR/SEBRAE/PRISMA, 2017. 
 

Tabela 33 – Estratégias do pilar “Gestão do Marketing” do Plano de Marketing Turístico do 
CITMAR 2017-2022. 

GESTÃO DO MARKETING 
1. Desenvolver grupo público/privado para gestão da marca turística e executar o Plano de 
Marketing alinhado com CITMAR. 1 

2. Integração poder público e iniciativa privada na Costa Verde & Mar. 2 
3. Informar a população local sobre os atrativos turísticos e conscientizar sobre os benefícios 
do turismo regional. 1 

4. Sistematização e compartilhamento de pesquisas e dados da região. 3 
Fonte: CITMAR/SEBRAE/PRISMA, 2017. 

 

 ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS DA ÁREA TURÍSTICA 
 

7.1. GESTÃO AMBIENTAL E PRINCIPAIS ASPECTOS AMBIENTAIS 
RELACIONADOS AO TURISMO 

 

A gestão ambiental pública e privada possui uma forte interligação com as 

atividades turísticas de qualquer Município, refletindo na qualidade de vida dos 

munícipes, turistas e visitantes e na salubridade ambiental do espaço territorial como 

um todo. Em Camboriú a gestão ambiental ganha ainda mais destaque e importância 

frente às linhas turísticas vocacionais extremamente relacionadas com a natureza que 

o Município vem apostando e que visa fomentar ainda mais. 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Camboriú, os principais órgãos e 

programas relacionados a gestão pública ambiental em Camboriú são: 

 

• Fundação do Meio Ambiente – FUCAM, instituída conforme Lei 

Complementar nº 48/2013 e que conta com 16 servidores formados em 

suas respectivas áreas; 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICIPIO DE CAMBORIÚ – SC 

 

 
 

189 
 

• Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMMADES, conforme Lei 

Complementar nº 67/2013, que se reúne regularmente a cada 2 meses; 

• Comitê de gerenciamento da bacia hidrográfica do rio Camboriú; 

• Programa Produtor de Água; 

 

A análise das condições ambientais da Área Turística tem a função de 

identificar as características e fragilidades socioambientais mais relevantes do 

Município, os principais riscos e salvaguardas a considerar nas etapas de 

planejamento e ordenamento da atividade turística, bem como os requisitos especiais 

a considerar nos estudos ambientais e sociais especificamente referentes às obras; 

indicadores socioambientais cujo desempenho será necessário melhorar ou 

implementar.  

Os impactos advindos da atividade turística sobre o meio se constituem em 

uma das principais pautas dos processos de planejamento e monitoramento da 

atividade turística. Precisam, portanto, ser identificados de forma que o crescimento 

do turismo não intervenha no destino de maneira a diminuir a sua atratividade e 

qualidade de vida local. 

O Município de Camboriú se localiza na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, a 

qual corta o Município no sentido oeste–leste e deságua no Município de Balneário 

Camboriú.  

É formado por inúmeras nascentes existentes nos rios do Braço, Meio e dos 

Macacos. Ao longo das encostas dos morros e montanhas ocorrem cachoeiras e 

alguns ecossistemas, como é o caso da floresta Atlântica, que possui uma grande 

importância pela sua fauna e flora.  Entre o rio e o mar ocorrem manguezais que são 

responsáveis pelo início de boa parte da vida que existe no mar.  

O rio Camboriú possui uma importância estratégica para o desenvolvimento 

dos Municípios de Camboriú e Balneário Camboriú. É nele que se localiza o principal 

sistema de captação e instalação para tratamento de água que abastece estas 

cidades. Este fato imprime elevada importância a este rio, requerendo, em função da 

qualidade e disponibilidade do manancial de água, estudos e administração adequada 

dos recursos ali existentes. 
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Apesar de sua importância, vem sofrendo grandes problemas nas últimas 

décadas devido a exploração não controlada do homem dos recursos naturais, tais 

como desmatamento de sua encosta, retirada de granito dos morros da bacia do rio e 

na agricultura não sustentável da produção de arroz, no qual o represamento indevido 

da água e despejo de grande quantidade de agrotóxicos comprometem a quantidade 

e qualidade das águas, todos estes fatores citados contribuindo para erosões e 

assoreamento.  

Outro item que ameaça o rio é a falta de tratamento de esgoto na Cidade de 

Camboriú onde o rio tem o seu maior percurso. Já no Município de Balneário de 

Camboriú, onde é sua foz, foi retirada quase toda a mata ciliar, destruindo o 

ecossistema existente. 

A municipalidade de Camboriú não possui um banco de dados com a 

identificação e descrição específicas de áreas degradadas, suscetíveis de ocupação 

ou em risco de deterioração, contemplando fatores de degradação (desmatamento 

clandestino, incêndios, usos inadequados); situação de qualidade dos recursos físicos 

e bióticos; usos potenciais; e necessidades de reabilitação; bem como não há estudos 

sobre capacidade de carga, impactos ambientais ou sociais relacionados às 

atividades turísticas. 

De acordo com a FUCAM, os impactos no meio ambiente que já tenham sido 

causados por atividades turísticas estão localizados nas áreas do Pico da Pedra, 

Cachoeira Seca, Cachoeira do Gavião, Ponte Vila da Pedra, entre outros eventos de 

grande porte no centro da cidade, como o Congresso Internacional dos Gideões 

Missionários da Última Hora, a Festa do Divino e a Semana Farroupilha. 

Nos atrativos naturais os impactos estão relacionados às áreas de preservação 

permanentes (APPs) que são constantemente queimadas e a disposição de resíduos 

ocasionando impactos de poluição na água, solo e ar. Os impactos ambientais 

provenientes dos eventos realizados no zoneamento urbano estão relacionados com 

a disposição irregular dos resíduos sólidos, efluentes e dejetos humanos. 

Ainda analisando as Áreas de Proteção Permanentes, Granemann (2014) 

realizou um trabalho de verificação das condições da mata ciliar em 220 pontos de 

observação espalhados pela Bacia do Rio Camboriú que demonstrou que somente 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICIPIO DE CAMBORIÚ – SC 

 

 
 

191 
 

0,5% dos pontos amostrais possuem 100% da mata ciliar de acordo com a faixa 

determinada pela legislação.  

Segundo CERTI (2017) a ocupação das áreas de APP para outros fins é 

comum na região da Bacia do Rio Camboriú e as residências (39,1%), pastagens 

(36,8%) e a rizicultura (20,5%) são os principais usos irregulares. Tendo em vista o 

Programa de Regularização Ambiental (PRA) e o Cadastro Ambiental Rural (CAR), 

proprietários rurais com APP com outros usos deverão fazer a recuperação das matas 

ciliares e nascentes em um total de provavelmente até 1.500 hectares identificados. 

Em relação às Unidades de Conservação da Natureza (UC’s), de acordo com 

os dados fornecidos pela Fundação de Meio Ambiente de Camboriú (FUCAM), existe 

apenas uma UC no Município, sendo está a Área de Proteção Ambiental (APA) do 

Morro do Gavião, instituída pela Lei Ordinária nº 1343/1999. Foi aprovada na Câmara 

de Vereadores o Projeto de Lei nº 023/2020 para a criação do Parque Natural 

Municipal Sylvio Garcia. 

A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau 

de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais 

(BRASIL, 2000). 

O Parque Natural Municipal tem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando 

a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação 

e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 

ecológico (BRASIL, 2000). 

A APA do Morro do Gavião não possui Plano de Manejo e o seu Conselho 

Gestor está em processo de formação, podendo em breve ser iniciado a elaboração 

do Plano de Manejo para a área. De acordo com a FUCAM a fiscalização na Unidade 

de Conservação do Município praticamente não acontece.  
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O Plano de Manejo é um documento técnico mediante o qual, com fundamento 

nos objetivos gerais de uma Unidade de Conservação, se estabelece o seu 

zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 

naturais (BRASIL, 2000). 

Todas as unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo, que 

deve abranger a área da Unidade de Conservação, sua zona de amortecimento e os 

corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à 

vida econômica social das comunidades vizinhas.  

O Plano de Manejo visa levar a Unidade de Conservação a cumprir com os 

objetivos estabelecidos na sua criação; definir objetivos específicos de manejo, 

orientando a gestão da Unidade de Conservação; promover o manejo da Unidade de 

Conservação, orientado pelo conhecimento disponível e/ou gerado (BRASIL, 2000). 

Destaca-se ainda que o Município de Camboriú possui dois Parques Urbanos 

denominados Parque Municipal Ecológico Educativo Ambiental da Bica e Parque 

Ecológico Cesino Bernardino. 

 

7.2. POLÍTICAS, PLANOS E PROGRAMAS RELACIONADOS AO ORDENAMENTO 
AMBIENTAL E TURÍSTICO 

 

Dentre os principais instrumentos de planejamento e controle territorial que 

tratam dos aspectos socioambientais de Camboriú, pode-se destacar: 

 

•  Lei Complementar nº 55, de 07 de junho de 2013 que trata do Plano 

Diretor e traz algumas diretrizes referentes à gestão ambiental e ao desenvolvimento 

social. A seguir são apontados os principais artigos relativos aos aspectos 

socioambientais: 

Art. 6º A política urbana deve se pautar pelos seguintes princípios: 
II - sustentabilidade; 

§ 2º A Sustentabilidade é o desenvolvimento local socialmente justo, 

ambientalmente equilibrado e economicamente viável, visando garantir 

qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. 

Art. 7º O modelo de política e desenvolvimento territorial tem como objetivos: 
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VI - planejar o Município objetivando a garantia da qualidade ambiental por 

meio do adequado uso e ocupação do solo e acessibilidade para todos;  

VII - controlar o uso e ocupação do solo rural, fortalecendo suas relações com 

os usos urbanos, principalmente nos aspectos socioeconômico e cultural, 
com foco na geração de renda e preservação dos recursos naturais; 

IV - garantir um Município no qual os conflitos de interesses entre aspectos 

econômicos e sociais sejam minimizados, visando o desenvolvimento 

sustentável; 

XII - garantir o direito à proteção, preservação, recuperação e conservação 

do ambiente natural e construído bem como do patrimônio histórico, cultural, 

artístico, paisagístico e arqueológico, visando valorizar a identidade do 
Município; 

Art. 8º Constitui objetivo de a estratégia de qualificação ambiental manter o 

meio ambiente equilibrado, alcançando níveis crescentes de qualidade de 

vida, protegendo suas expressões materiais e imateriais.  

Art. 10. Constituem objetivos de a política de gestão dos recursos naturais 

conservar os recursos naturais para o desenvolvimento sustentável do 

Município, definindo ações para proteção, gerenciamento dos potenciais e a 

requalificação de locais degradados. 
Art. 11. São diretrizes da política de gestão dos recursos naturais: 

I – a promoção da gestão participativa na utilização dos recursos naturais, 

visando o atendimento ao princípio da sustentabilidade; 

VIII - criar projetos de utilização do potencial das APA`s existentes e 

projetadas no Município de Camboriú, com o objetivo de fomentar o 

desenvolvimento do turismo. 

Art. 12. São ações definidas quanto aos recursos naturais: 

II - criar políticas de reflorestamento para áreas degradadas, com a utilização 
de espécies nativas; 

VIII - desassorear e despoluir o Rio Camboriú, com o objetivo de possibilitar 

sua navegabilidade como opção de acessibilidade, assim como prevenir 

enchentes; 

IX - recuperar a fauna e a flora do Rio Camboriú, para permitir a restauração 

do equilíbrio natural; 

X - preservar a mata ciliar e as nascentes, em respeito à legislação federal 
em vigor; 

XIV - implantar e conservar áreas verdes no Município, na área urbana e rural, 

proporcionando a permeabilidade do solo, o equilíbrio das condições 

climáticas, evitando a formação de ilhas de calor, bem como possibilitar seu 

aproveitamento para o lazer da população local;  
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XVIII - criar consórcios municipais para sanar a problemática da falta de 

saneamento básico e sua fiscalização;  

XIX - propor alternativas para a manutenção das estradas rurais como forma 

de evitar o assoreamento do rio Camboriú;  
Art. 16. Constitui objetivo de o saneamento ambiental melhorar os níveis de 

salubridade e sustentabilidade ambiental do Município, no sentido do 

incremento da qualidade de vida da população.  

Art. 69. A macrozona rural é caracterizada pelas áreas de proteção do 

ambiente natural, pelos núcleos de comunidades rurais e pelas atividades de 

produção agrícola.  

Art. 70. Constituem-se objetivos da macrozona rural:  
I - garantir a preservação ambiental;  

II - garantir o uso adequado dos recursos naturais;  

IV - incentivar o desenvolvimento do turismo ecológico e do rural. 

 Art. 71. A macrozona rural divide-se em dois setores:  

I - setor de proteção ambiental; 

II - setor de produção agrícola. 

Art. 72. O setor de proteção ambiental é caracterizado pela existência de 

cobertura vegetal nativa, de mananciais hídricos, de recursos minerais, de 
fauna e flora, de paisagens naturais com potencial para o turismo e de áreas 

de preservação permanente conforme legislação federal e estadual.  

Art. 73. Constituem objetivos do setor de proteção ambiental: 

I - proteger a Mata Atlântica, fauna e espécies de flora, mananciais hídricos e 

recursos minerais;  

IV - recuperar ambientalmente as áreas degradadas. 

Art. 74. O setor de produção agrícola é caracterizado pela existência de 

atividades econômicas do setor primário, pela baixa densidade populacional, 
presença de grandes lotes e turismo ecológico e rural.  

Art. 75. Constituem objetivos do setor de produção agrícola:  

I - proteger os recursos naturais;  

IV - garantir ocupação de baixa densidade, com atividades econômicas que 

não causem impactos ambientais e degradação ambiental;  

V - buscar e ampliar a geração de emprego e renda com atividades de turismo 

rural e ecológico, respeitando os princípios de sustentabilidade;  
VI - promover o desenvolvimento do turismo por meio da preservação do 

patrimônio cultural material e imaterial. 

Art. 114. Os empreendimentos que causam grande impacto urbano e 

ambiental, sem prejuízo do cumprimento dos demais dispositivos previstos 

na legislação urbanística, terão sua aprovação condicionada à elaboração de 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), a ser apreciado pelos órgãos 
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competentes da Administração Municipal, bem como pelo Conselho 

Municipal da Cidade, responsável pela política de desenvolvimento territorial 

do Município.  

Art. 117. O EIV deverá contemplar os aspectos positivos e negativos do 
empreendimento ou atividade sobre a qualidade de vida da população 

residente ou usuária da área em questão e seu entorno.  

Art. 119. A elaboração do EIV não substitui o licenciamento ambiental 

requerido nos termos da legislação ambiental.  

 

•  A Lei Complementar Nº 89/2017 dispõe sobre a revisão do Zoneamento 

de Uso e Ocupação do Solo do Município de Camboriú, trazendo a caracterização, 

diretrizes e objetivos das áreas de proteção e preservação ambiental, sendo estas 

destacadas a seguir: 

 

As Zonas de Preservação Ambiental 01, 02 e 03 se caracterizam por áreas 

de topografia com declividade média, média a alta e acentuada, 
respectivamente, com a presença de vegetação de pequeno e médio porte, 

atividades urbanas ou ocupações irregulares. São objetivos das Zonas de 

Preservação Ambiental 01, 02 e 03: I - evitar novas ocupações irregulares, 

minimizando os impactos ambientais; II - conservar os recursos naturais; III - 

valorizar a paisagem natural; IV - incentivar atividades de lazer e recreação; 

V - garantir áreas para reserva legal; 

A Zona de Preservação Permanente 01 se caracteriza por áreas com 

presença de nascentes, cursos d`água e cachoeiras, recursos minerais, bem 
como potenciais de lazer e turismo ecológico dentro do perímetro urbano do 

Município de Camboriú. A Zona de Preservação Permanente 01, localizada 

no Setor Consolidado da Macrozona Urbana, junto às faixas marginais de 

qualquer curso d`água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, 

desde a borda da calha do leito, deverão ter largura mínima de: I - 5m (cinco 

metros) para cada margem dos cursos d`água com menos de 1m (um metro) 

de largura; II - 10m (dez metros) para cada margem dos cursos d`água entre 
1m (um metro) e 5m (cinco metros) de largura; III - 15m (quinze metros) para 

cada margem dos cursos d`água entre 5m (cinco metros) e 10m (dez metros) 

de largura; IV - 30m (trinta metros) para cada margem dos cursos d`água 

entre 10m (dez metros) e 30m (trinta metros) de largura; 

V - 50m (cinquenta metros) para cada margem dos cursos d`água acima de 

30m (trinta metros) de largura. É objetivo da Zona de Preservação 

Permanente promover a proteção e a recuperação de nascentes e corpos 

d`água.  
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A Zona de Preservação Ambiental e Lazer é formada pela área do Parque 

Linear com Bacia de Retenção do Rio Camboriú, área de expansão do 

Parque e pela área do Parque Ambiental da Bica. São objetivos da Zona de 

Preservação Ambiental e Lazer: I - evitar ocupações minimizando os 
impactos ambientais; II - conservar os recursos naturais; III - valorizar a 

paisagem natural; IV - incentivar atividades de lazer e recreação; V - garantir 

áreas para reserva legal.  

A Zona de Preservação Ambiental Urbanizada é formada por áreas já 

consolidadas, com presença de edificações nas margens de cursos d`água 

dentro do perímetro urbano do Município de Camboriú. São objetivos da Zona 

Ambiental Urbanizada: I - minimizar os impactos ambientais; II - conservar os 
recursos naturais; III - garantir áreas para reserva legal; IV - evitar novas 

construções, com o objetivo de não propagar degradação ambiental e 

minimizar os custos de futuros projetos de recuperação da área, empregando 

a transferência do potencial construtivo para indenizar os proprietários dos 

imóveis.  

A Zona de Preservação Permanente 01 localizada no Setor em Consolidação 

da Macrozona Urbana, junto as faixas marginais de qualquer curso d`água 

natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha 
do leito, deverão ter largura mínima de: I - 30m (trinta metros) para cada 

margem dos cursos d`água de menos de 10m (dez metros) de largura; II - 

50m (cinquenta metros) para cada margem dos cursos d`água que tenham 

de 10m (dez metros) a 50m (cinquenta metros) de largura. É objetivo da Zona 

de Preservação Permanente 01 localizada no Setor em Consolidação da 

Macrozona Urbana promover a proteção e a recuperação de nascentes e 

corpos d`água. 

O Setor de Proteção da Macrozona Rural é constituído pela Zona de 
Preservação Permanente 02 (ZPP-02). A Zona de Preservação Permanente 

02 é caracterizada pela concentração de ecossistemas da Mata Atlântica, 

existentes nos terços superiores e acima da cota de 100 (cem) metros, 

estabelecido pelo IBGE, preservados, ocupados ou não por edificações, com 

a presença de nascentes, cursos d´água e cachoeiras, recursos minerais, 

potenciais de lazer, de turismo ecológico e pela Área de Preservação 

Permanente - APP Municipal do Morro do Gavião, criada pela Lei Municipal 
nº 1.343/1999, não sendo permitida qualquer forma de ocupação para fins de 

habitação, atividades econômicas ou públicas que produzam impactos ao 

meio ambiente, passando a ser considerada Unidade de Conservação e 

Preservação Permanente.  

Constituem diretrizes estratégicas para a Zona de Preservação Permanente 

02: I - desocupação e recuperação de áreas degradadas, potencializando 
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suas qualidades ambientais; II - desenvolvimento de estudos e diagnósticos 

que deverão identificar e caracterizar as unidades de paisagem; III - 

desenvolvimento de estudos e diagnósticos que deverão categorizar as 

unidades de paisagem, transformando-as em Unidades de Conservação e 
Preservação, de acordo com a Lei Federal do Sistema Nacional de Unidade 

de Conservação - SNUC; IV - controle das atividades de extração mineral por 

meio de licenciamento e monitoramento ambiental; V - promoção de ações 

de educação ambiental sobre aspectos favoráveis à recuperação, proteção, 

conservação e preservação do ambiente natural.  

A Zona de Preservação Permanente 01 localizada na Macrozona Rural, junto 

as faixas marginais de qualquer curso d`água natural perene e intermitente, 
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito deverão ter largura 

mínima de: I - 30m (trinta metros) para cada margem dos cursos d`água de 

menos de 10m (dez metros) de largura; II - 50m (cinquenta metros) para cada 

margem dos cursos d`água que tenham de 10m (dez metros) a 50m 

(cinquenta metros) de largura. São objetivos da Zona de Preservação 

Permanente 01 localizada na Macrozona Rural: I - promover a proteção e a 

recuperação de nascentes e corpos d`água; II - regularizar as atividades de 

extração de recursos minerais. 
A Zona Multifuncional Rural se caracteriza pela grande diversidade de 

produção agrícola e de agros ecossistemas, abundância de recursos hídricos, 

áreas de grande potencial de lazer e turismo com chácaras de recreio, 

cachoeiras e propriedades históricas. São objetivos da Zona Multifuncional 

Rural: I - proibir a implantação de usos urbanos que impliquem em 

adensamento populacional e construtivo, incentivando, preferencialmente, os 

usos agrícolas e sua compatibilização com o meio ambiente; II - adequar a 

rede de mobilidade ao deslocamento seguro e orientado aos atrativos 
turísticos; III - consolidar a agricultura familiar. 

 

•  A Lei Nº 2788/2015, aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico e 

a sua revisão e aperfeiçoamento, constando que: 

 

Art. 1º Fica aprovado o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico e 
a revisão e aperfeiçoamento do Plano Municipal de Saneamento Básico, na 

forma do disposto nos Anexos I e II, que fazem parte integrante desta Lei, os 

quais contém o diagnóstico completo do Município de Camboriú, com 

indicadores para o desenvolvimento de políticas públicas de saneamento 

básico. 
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O Plano Municipal de Saneamento Básico foi estabelecido nos termos da Lei 

Federal nº 11.445/07, Lei Nacional do Saneamento Básico, sendo que este é um 

instrumento destinado a articular, integrar e coordenar os recursos tecnológicos, 

humanos, econômicos e financeiros com vistas ao alcance de níveis crescentes de 

salubridade ambiental e universalização dos serviços. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Camboriú foi elaborado para 

contemplar um período de até 35 (trinta e cinco) anos e sua revisão deve ser 

elaborada a cada prazo máximo de 4 anos. Este apresenta uma série de ações com 

o objetivo da melhoria dos serviços de saneamento básico, a universalização dos 

serviços, a conservação ambiental, a melhoria da salubridade ambiental e da saúde 

ambiental no Município, dentre outros. As ações foram situadas dentro dos seus 

respectivos programas que são destacados a seguir. 

 

• Setor de abastecimento de água: 

Ø Programa de Ampliação, Manutenção e Modernização do Sistema de 

Abastecimento de Água (SAA); 

Ø Programa de Identificação, Proteção e Controle do Manancial; 

Ø Programa de Controle de Perdas e Uso Racional da Água; 

Ø Programa de Monitoramento da Qualidade e dos Padrões de Potabilidade 

da Água. 

 

• Setor de esgotamento sanitário: 

Ø Programa de Implantação, Manutenção, Ampliação e Modernização do 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES); 

Ø Programa de Monitoramento e Controle do Lançamento dos Efluentes do 

Sistema Público de Tratamento de Esgoto; 

Ø Programa de Controle Operacional do Sistema Público de Esgotamento 

Sanitário e dos Sistemas Individuais. 

 

• Setor de drenagem urbana: 

Ø Programa de Adequação do Sistema de Microdrenagem; 

Ø Programa de Revitalização dos Corpos D’Água; 

Ø Programa de Gerenciamento da Drenagem Urbana. 
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• Setor de resíduos sólidos: 

Ø Programa de Fortalecimento da Gestão do Setor de Resíduos Sólidos; 

Ø Programa de Redução da Geração/Segregação de Resíduos Sólidos 

Urbanos; 

Ø Programa Relativo à Coleta Seletiva; 

Ø Programa Relativo à Coleta Convencional; 

Ø Programa de Gestão dos Resíduos Domiciliares Especiais e dos 

Resíduos de Fontes Especiais; 

Ø Programa de Disposição Final. 

 

A implantação das ações previstas para o setor do saneamento básico no 

Município de Camboriú, além de todos os benefícios socioeconômicos e sociais 

inerentes ao tema, irá também contribuir de maneira efetiva para o setor turístico do 

Município. 

• A Lei Nº 978/93, dispõe sobre incentivos ao turismo ecológico rural como 

fator de desenvolvimento social e econômico e traz alguns elementos relacionados 

com a preservação ambiental em seus artigos, sendo os principais destacados a 

seguir. 

 

Art. 5º Os proprietários, arrendatários, associados ou não, deverão 

zelar pelos recursos naturais existentes, e explorá-los de forma 

racional, conforme legislação vigente, sob pena de terem suas 

atividades paralisadas na forma da Lei.  

Art. 14 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar 

unidades de conservação adequadas às características das Áreas 

Protegidas, ao desenvolvimento do TURISMO ECOLÓGICO-RURAL 

e aos demais interesses do Município.  

 

•  A Lei Nº 1343/99, cria a APA do Morro do Gavião para proteção da 

nascente do Rio Camboriú e dá outras providências, citando a preferência de incentivo 

ao Turismo Rural no local, assim como à visitação para estudos. 

 

Art. 1º Fica criada a A.P.A. (Área de Preservação Ambiental) Municipal do 

Morro do Gavião compreendida pela Serra do Camboriú, Serra do Brilhante, 
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Serra da Limeira e Serra do Gavião entre as altitudes máximas destas, 

pertencentes ao Município de Camboriú até a altitude de 100 (cem) metros 

em relação ao nível do mar para proteção da nascente do Rio Camboriú. 

Art. 2º Respeitados os princípios constitucionais que regem o exercício do 
direito à propriedade e as normas ambientais vigentes, o Poder Executivo 

Municipal baixará normas de utilização econômica de Área como fonte 

alternativa de recursos. 

Parágrafo Único - Preferencialmente será incentivado o Turismo Rural e 

Áreas de visitação para estudos, como forma de utilizar o homem e o meio 

equilibradamente. 

 

•  O Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e 

Bacias Contíguas elaborado em 2017 pela Fundação CERTI (Centro de Referência 

em Tecnologias Inovadoras) traz um cenário até certo ponto alarmante em relação à 

quantidade e qualidade dos recursos hídricos na região de Camboriú.  

Considerando que a água é um elemento que está presente em todas as 

atividades e serviços do setor turístico, seja para a limpeza das unidades 

habitacionais, para a higiene pessoal dos turistas e visitantes, seja no preparo de 

qualquer tipo de alimento, seja no contato direto nos atrativos turísticos como 

cascatas, rios e cachoeiras, as principais informações contidas no referido Plano 

apresentadas a seguir possuem extrema relevância e pertinência com o 

desenvolvimento turístico de Camboriú. 

De acordo com CERTI (2017), a vazão média mensal de longo termo (Qmlt) 

acumulado total produzida na área da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú foi de 2,9 

m³/s. Além da vazão média de longo termo, foram estimadas as vazões de referência 

Q95, Q98 e Q7,10. Segundo estimativas para o Rio Camboriú, as vazões naturais 

com permanência de 95% e 98% são da ordem de 1,04 m³/s e 0,84 m³/s, 

respectivamente, enquanto a vazão mínima de 7 dias consecutivos com período de 

recorrência de 10 anos é da ordem de 0,70 m³/s. 

Com relação à sazonalidade da Qmlt, é possível observar uma acentuada 

variação entre as estações do ano. A variação da vazão média mensal acompanha a 

variação da precipitação, em que os meses mais chuvosos do ano geram maiores 

vazões nos rios, alcançando uma média de 4,2 m³/s no mês mais chuvoso (fevereiro) 
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e uma média de 2,0 m³/s no mês menos chuvoso (junho). Os meses de janeiro a 

março e setembro a outubro apresentam vazões médias acima da Qmlt, enquanto que 

os meses de abril a agosto e novembro a dezembro apresentam vazão média mensal 

abaixo da Qmlt (CERTI, 2017). 

Esta informação é importante para o planejamento turístico visto que ocorre no 

pico da população flutuante na região, e consequentemente a maior demanda pelo 

abastecimento de água, ocorre no período de final de dezembro, janeiro e fevereiro, 

e em abril quando acontece o Congresso Internacional dos Gideões Missionários da 

Última Hora. 

A disponibilidade total de água subterrânea é de 0,0108 km³/ano, que 

representa em média 0,34 m³/s. Este valor corresponde a cerca de 10% da Qmlt dos 

cursos d’água superficiais, demonstrando moderado potencial de uso das águas 

subterrâneas para suprir parte das demandas existentes. Os dados das cartas 

hidrogeológica do Estado de Santa Catarina (CPRM/SDS, 2013) indicam boa 

qualidade da água em todas as zonas aquíferas da região, sendo que as maiores 

concentrações de TSD pode estar associado à atividade agrícola e à utilização de 

insumos produtivos na região do interior de Camboriú. Podem ainda ocorrer altas 

concentrações de flúor, ferro e manganês, devido ao próprio tipo de rocha formadora 

do aquífero (CERTI, 2017). 

A estimativa da vazão de retirada para o abastecimento humano urbano foi de 

0,497 m³/s. O fluxo de turistas na área abrangida pelo Plano, é de aproximadamente 

3 milhões de turistas ao longo do ano, com tempo médio de estadia de 4,5 dias. 

Considerando o número de turistas, o tempo médio de estadia por mês, o consumo 

per capita e o índice de perdas dos sistemas de abastecimento, estimou-se que a 

vazão de retirada para abastecimento humano flutuante da região é de 0,115 m³/s. A 

estimativa da demanda hídrica para abastecimento humano rural foi estimada em 

0,004 m³/s, para o setor industrial foi de 0,193 m³/s, para a criação animal foi estimada 

em 0,003 m³/s e a vazão de retirada para irrigação na região é de 0,233 m³/s, 

especialmente para rizicultura (CERTI, 2017). 

A vazão de retirada total (VRT) estimada para a área, considerando todos os 

usos, é de 1,053 m³/s. As retiradas estão vinculadas a abastecimento urbano de 
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residentes (47,15%), irrigação (22,11%), industrial (18,31%) e abastecimento da 

população flutuante (10,91%). As menores são: mineração (0,47%), aquicultura 

(0,38%), abastecimento rural (0,38%) e criação animal (0,28%). Quanto à variação 

temporal das demandas, destacam-se os usos para irrigação e abastecimento 

humano urbano da população flutuante. Verifica-se que a demanda por água na área 

do Plano é concentrada entre os meses de julho a novembro. Isto se deve ao uso pelo 

setor da irrigação, principalmente para o cultivo de arroz irrigado e também pela 

população residente e flutuante ao longo de todo o ano (CERTI, 2017). 

Quantitativamente, a Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, considerando toda 

sua abrangência, apresenta situação que varia de “muito crítica” a “insustentável”, 

dependendo do indicador de disponibilidade. A sub-bacia do Rio Pequeno apresenta 

maior criticidade, enquanto que as demais sub-bacias do Rio Canoas e do Braço, 

apresentam menor criticidade (CERTI, 2017). 

Qualitativamente, o cenário atual do balanço é também negativo. O balanço 

qualitativo, que considera apenas a vazão de subsídio para diluição de efluentes, é 

classificado como “insustentável” para Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, o que 

significa que a vazão disponível no rio não é suficiente para diluir as cargas orgânicas 

lançadas nos corpos hídricos superficiais a ponto de garantir os padrões de qualidade 

(CERTI, 2017). 

A análise conjunta dos aspectos qualitativos e quantitativos que culminam no 

balanço quali-quantitativo evidencia a situação “insustentável” atual.  

Dentre as sub-bacias inseridas na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, os 

aquíferos da bacia do Rio Pequeno sofrem mais com o lançamento de efluentes 

domésticos e animais (CERTI, 2017). 

No cenário atual a demanda hídrica total é da ordem de 1,053 m³/s. A estimativa 

futura da vazão de retirada total na área de abrangência do Plano é de 1,315 m³/s em 

2019, 1,527 m³/s em 2023 e 1,904 m³/s em 2027 (CERTI, 2017). 

Analisando a projeção das demandas por setor usuário, observa-se que o 

crescimento é diferente entre os setores. A projeção tendencial aponta para um forte 

crescimento das demandas para abastecimento de população residente da região 
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(urbana e rural) e industrial. Estima-se que o abastecimento público da população 

urbana, residente e flutuante, será responsável pela maior parte da demanda hídrica 

em todos os horizontes de projeção. A demanda do setor industrial também apresenta 

uma forte tendência de crescimento, principalmente relacionado ao bom desempenho 

prévio dos setores da construção civil, indústria eletrometal mecânica e moveleira. O 

setor da irrigação por sua vez apresenta uma tendência de manutenção dos valores 

utilizados atualmente. Já as demandas hídricas dos demais usos permanecem menos 

significantes quantitativamente para a região. A criação animal e aquicultura 

apresentam leve tendência de decrescimento enquanto que a mineração e população 

rural apresentam leve tendência de crescimento (CERTI, 2017). 

Quantitativamente, a situação da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú como um 

todo tende a ser considerada “insustentável”. As sub-bacias do Rio Canoas e do Braço 

tendem a se manter com menor criticidade. Já a sub-bacia do Rio Pequeno apresenta 

grande aumento de sua criticidade, devido ao aumento de demandas de 

abastecimento humano e industrial.  

A única situação que tende a melhorar é situação local das sub-bacias do Rio 

do Braço e do Rio Canoas, por conta da redução das atividades de criação animal e, 

consequentemente, menor lançamento de efluentes animais. Nas demais regiões, na 

Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú como um todo a alta vazão de subsídio para 

diluição de cargas orgânicas domésticas exalta a situação “insustentável” dessas 

regiões (CERTI, 2017). 

Do ponto de vista quantitativo, as simulações mostraram que a construção do 

parque inundável multiuso no Rio Camboriú tem grande potencial para reduzir os 

conflitos e a criticidade do balanço hídrico na região. Entretanto, apenas a construção 

do parque inundável não minimiza totalmente os problemas relacionados à questão 

hídrica na região, visto que é projetada uma situação de balanço insustentável 

(>100%) para o ano de 2027. Neste sentido, outras ações devem ser realizadas para 

reduzir a demanda hídrica (CERTI, 2017). 

Com relação à qualidade das águas, é esperada uma melhoria na maior parte 

da área de abrangência do Plano se considerarmos o cenário com ampliação da rede 

de coleta e tratamento de esgotos urbanos para 100%, utilização de fossas sépticas 
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e manejo adequado dos dejetos animais no meio rural. No entanto, devido ao aumento 

da vazão de esgoto coletado e tratado é esperado um aumento da carga lançada após 

o tratamento, caso a eficiência se mantenha a mesma da atual. Tal fato poderá 

acarretar em uma sobrecarga no ponto de lançamento no Rio Camboriú, 

comprometendo a balneabilidade de praias na região da foz, bem como a vida de 

espécies aquáticas no trecho a jusante do lançamento. Nesse sentido é necessário 

pensar em outras alternativas para aliviar a pressão sobre a qualidade da água da 

região, como aumento de eficiência na ETE, reuso de efluentes, infiltração no solo, 

por exemplo (CERTI, 2017). 

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú trouxe 

uma série de ações e programas setoriais que foram divididas em: saneamento 

básico; manejo rural; irrigação; indústria; navegação, pesca e lazer; e restauração 

ambiental. O programa de melhoria do saneamento básico divide-se em quatro 

subprogramas relacionados aos quatro eixos do saneamento básico.  

Entre as ações necessárias para o manejo rural, estão técnicas de controle de 

erosão, retenção de sedimento, aumento de infiltração, manejo de dejetos animais, 

aplicação correta de agrotóxicos e reconstituição de cobertura vegetal, sendo inserido 

a manutenção de estradas rurais, que apresenta uma forte consonância com o acesso 

aos atrativos turísticos da região rural do Município de Camboriú. 

O Programa de Preservação, conservação e restauração de mananciais, áreas 

degradadas e de composição vegetal, prevê a adoção de medidas para mitigar os 

impactos ambientais e recuperar as áreas degradadas.  

Como pode ser constatado, as ações previstas no Plano de Recursos Hídricos 

da Bacia do Rio Camboriú são todas favoráveis ao crescimento nos níveis de 

saneamento e salubridade ambiental em Camboriú e região, contribuindo diretamente 

para o desenvolvimento das atividades do setor turístico do Município.  

Percebe-se ainda uma forte coerência entre as ações previstas no Plano de 

Recursos Hídricos com a linha potencial turística que pretende ser fortalecida em 

Camboriú e principalmente com o Projeto Acolhida na Colônia, que fomenta a 

atividade rural sustentável de produtores orgânicos, de modo a contribuir muito com 

os objetivos do Plano de Recursos Hídricos. 
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O Plano de Recursos Hídricos trouxe também ações e programas emergenciais 

que têm um caráter urgente e prioritário para a área de abrangência. As etapas de 

diagnóstico e prognóstico dos recursos hídricos apontaram um balanço hídrico 

quantitativo atual muito crítico e uma ocorrência frequente de eventos de enxurrada e 

inundação. Entre as alternativas mais relevantes para aumentar a oferta de água e 

mitigar os efeitos desses eventos extremos, foi previsto a regularização da vazão do 

Rio Camboriú através da construção de uma barragem para criação de um 

reservatório artificial denominado “Parque Inundável Multiuso”, que caso seja 

implantado será um potencial atrativo turístico do Município. 

Ainda dentro das ações e programas emergenciais, com relação a temática dos 

serviços relacionados com o turismo, tem-se o Programa de melhoria no sistema de 

esgotamento sanitário do Município de Camboriú. A ação propõe que seja investido, 

em caráter emergencial, em uma infraestrutura de esgotamento sanitário para o 

Município de Camboriú. A ideia é que o efluente doméstico urbano atualmente lançado 

em água subterrânea por fossas sépticas e rudimentares ou diretamente em corpos 

d’água seja coletado, tratado e lançado corretamente. O sistema de esgotamento 

deve considerar uma infraestrutura que auxilie no atendimento às metas de redução 

no lançamento de carga orgânica em corpos d’água interiores da Bacia. 

 O Projeto Produtor de Água está relacionado com a conservação das águas, 

a preservação do meio natural e a manutenção de estradas rurais de Camboriú, 

elementos fundamentais para o desenvolvimento das linhas turísticas pretendidas 

pelo Município. É financiado pela Empresa Municipal de Água e Saneamento de 

Balneário Camboriú (EMASA) e ocorre em parceria com proprietários rurais do interior 

do Município de Camboriú. 

De acordo com EMASA (2020), a maneira mais eficiente de garantir a qualidade 

e a quantidade de água investir na conservação dos mananciais a partir da 

recuperação e preservação de áreas naturais e na adoção de práticas 

conservacionistas de manejo do solo e estradas. Assim, toda a sociedade se beneficia 

dos serviços ambientais oferecidos pela natureza. 

Com base nessa ideia, inspirada pelo Programa Produtor de Água da Agência 

Nacional de Águas (ANA) e por experiências internacionais, a EMASA criou o Projeto 
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Produtor de Água do Rio Camboriú. A iniciativa foi concretizada a partir da Lei 

Municipal nº 3.026, de 26 de novembro de 2009, e tem por objetivo desenvolver 

instrumentos para garantir a conservação dos recursos hídricos na bacia do rio 

Camboriú, incentivando proprietários rurais a adotarem práticas conservacionistas em 

suas propriedades. Essas práticas envolvem a recuperação de áreas degradadas, a 

conservação dos remanescentes florestais nativos, o manejo adequado do solo e a 

conservação de estradas rurais. 

Por meio do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú, os proprietários que 

voluntariamente adotam as práticas de conservação definidas nos editais de 

convocação, são recompensados com incentivos financeiros.  

O estudo de SANTOS (2018) mostrou que 100% dos proprietários rurais 

participantes do projeto cumprem com o estabelecido no acordo com a EMASA e 

estão engajados e determinados a melhorar os níveis de quantidade e qualidade das 

águas do Rio Camboriú. A pesquisa também apontou estabilidade e melhoria da 

qualidade da água no Rio Camboriú para os diversos parâmetros físico-químicos e 

biológicos analisados. 

 

 CONSOLIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DA ÁREA 
 

A consolidação do diagnóstico estratégico vem com uma compilação dos dados 

levantados e analisados neste produto, que permitem a consolidação analítica do 

diagnóstico, em termos estratégicos, da área turística de Camboriú e de sua área de 

influência. 

 

8.1. ANÁLISE SWOT 
 

A matriz/análise SWOT (ou FOFA – Forças, Fraquezas, Oportunidades e 

Ameaças) é uma das principais ferramentas de desenvolvimento do turismo, 

acompanhando o processo da fase diagnóstica a prognóstica, amparando as ações, 

planos, projetos e perspectivas para a elaboração de um plano que seja realmente 

fundamentado. Ela permite que todas as informações coletadas possam ser 
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transformadas em dados claros e, assim, facilitar as etapas de proposições, em 

especial, a estratégia de desenvolvimento do turismo e o plano de ações. 

Estão incluídos na matriz SWOT os aspectos levantados e analisados nos 

capítulos anteriores, o que permite incorporar a análise do potencial de Camboriú 

como destino atual e futuro.  

Para a análise dessa metodologia/ferramenta foram separados os pontos por 

setor, levantadas as ameaças e oportunidades de cada um dos itens diagnosticados 

como os aspectos sociais, aspectos ambientais, aspectos econômicos, territoriais e 

políticos, dentre outros, referentes ao produto turístico. 

Pode-se realizar, portanto, uma ampla análise sobre os fatores importantes que 

possam inibir ou elevar o desenvolvimento territorial do turismo no Município, 

possibilitando uma visão holística da atividade turística existente, proporcionando uma 

base sólida para a criação dos objetivos específicos do Plano de Desenvolvimento 

Territorial do Turismo de Camboriú, além das proposições que surgirão para a 

ampliação e melhoria da atividade turística e gestão do turismo. 

No quadro a seguir é apresentada a análise SWOT para Camboriú. 
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Tabela 34 – Quadro da Análise SWOT de Camboriú / SC. 
Forças Fraquezas 

• O produto turístico de Camboriú é bem diversificado, com potencial de 
atratividade internacional e nacional; 

• Existência de produtos turísticos raros; 
• A quantidade e qualidade dos eventos culturais, bem como a capacidade 

de captação de participantes para o mesmo; 
• Boa margem de crescimento da imagem de Camboriú quando 

associada a Região Turística Costa Verde & Mar, ao Congresso 
Internacional dos Gideões Missionários da Última Hora, a Green Valley 
e a Rota Turística Caminhos de Santa Paulina; 

• Produto com grande potencial para desenvolvimento, geração de mão 
de obra especializada e qualificada, geração de recursos e riquezas para 
o Município como um todo;  

• Aumento da arrecadação através do desenvolvimento da atividade; 
• A oportunidade de criação de uma grande rede de atores locais; 
• Fortalecimento da comunidade local;  
• presença de excelentes instituições de ensino na região para os 

processos de capacitação e qualificação da mão-de-obra e dos serviços 
turísticos; 

• Experiências positivas com a realização de projetos voltados ao turismo 
com alunos da rede de ensino municipal; 

• Diversidade da rede de alimentação; 
• Diversidade de lazer a serem explorados; 
• Presença on-line do Município em redes sociais; 
• Presença de atividade artesanal típica;  
• Conselho Municipal de Turismo ativo; 
• Possui Secretaria de Turismo aliada ao Meio Ambiente;  
• Existência de Posto de atendimento/ informação ao turista; 
• Sinalização existente para os atrativos turísticos e sendo ampliada; 
• Existência de mapas turísticos; 
• Desenvolvimento de pesquisas atuais de acompanhamento da 

economia/ demanda/ oferta do turismo local; 

• Necessidade de ampliar os estudos e levantamentos dos produtos 
turísticos – sejam prontos ou potenciais; 

• Baixa capacitação de mão de obra qualificada e especializada para o 
turismo; 

• Custo elevado (a exemplo do Custo-Brasil para o Turismo); 
• Falta de operadoras especializadas na região; 
• Falta de contato com os grandes grupos operadores do turismo nacional; 
• Produto pouco conhecido no mercado turístico; 
• Fraca identidade visual; 
• Falta de interesse e de articulação do trade turístico local e regional; 
• Produto turístico pouco procurado pelo mercado consumidor interno/ 

regional; 
• Acessos aos atrativos naturais necessitam de melhorias; 
• Falta de conscientização da sociedade local com relação a importância 

do turista/turismo; 
• Poucas opções na rede hoteleira; 
• Inexistência de um terminal rodoviário no Município; 
• Trânsito caótico, dificultado com a vinda de grande número de turistas 

no Congresso Internacional dos Gideões Missionários da Última Hora; 
• Poucas opções de transporte público para as atrações turísticas do 

interior; 
• Ausência de um centro de convenções e eventos; 
• Ausência de banheiros públicos no entorno das áreas turísticas; 
• Não são todas as ruas que possuem pavimentação asfáltica; 
• Falta de rede de drenagem urbana causa sérios problemas com 

inundações; 
• A drenagem pluvial não atende a área urbana em sua totalidade; 
• Sistema de esgotamento sanitário coletivo inexistente; 
• Pouca integração entre universidades com poder público ou com o setor 

de turismo; 
• A imagem associada de Camboriú com Balneário Camboriú; 
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• Ações conjuntas, objetivando o desenvolvimento regional; 
• A gestão pública municipal tem uma grande preocupação com a questão 

ambiental, que é inclusive, a manutenção do próprio turismo em 
Camboriú. 

• Poucos recursos humanos na Pasta Municipal do Turismo e sem 
especialização na área do turismo; 

• Unidades de Conservação sem Planos de Manejo e Conselhos; 
• Localização e estruturas inadequadas do PIT. 

Oportunidades Ameaças 
• Aumento do turismo interno, proveniente de demanda de turistas que 

pela crise econômica, optam por roteiros dentro do Brasil; 
• Possibilidade de ampliar a rede de negócios turísticos; 
• A oportunidade de criação de uma grande rede de atores locais; 
• Geração de novas oportunidades de criação de produtos e serviços; 
• A criação de recursos para o incremento da competitividade e incentivo 

à inovação em todas as atividades da cadeia produtiva do turismo 
regional; 

• A promoção do turismo a partir do planejamento regionalizado; 
• O Município pode contar com o apoio das cidades da Região Turística 

Costa Verde & Mar; 
• O maior desenvolvimento do turismo rural, ecoturismo e agroturismo que 

possa contribuir com a preservação das áreas naturais, conciliando 
turismo e conservação ambiental; 

• O planejamento integrado e associado do turismo às necessidades da 
população local; 

• O desenvolvimento de infraestrutura conjunta entre os demais setores 
do Município e o turismo; 

• O desenvolvimento local da área rural de Camboriú;  
• A manutenção e resgate da cultura local e da realidade da pessoa do 

campo;  
• Criação de política pública para o uso sustentável dos recursos naturais; 
• Divulgação do turismo de Camboriú em eventos dos Municípios do 

CITMAR;  
• Possibilidade de apoio técnico da equipe do CITMAR; 
• Maior possibilidade de divulgação do Município em meios de publicidade 

valorizados pelo CITMAR; 
• Criação de Leis que incentivem o desenvolvimento turístico; 

• Aumento da concorrência entre destinos similares e com preços mais 
atraentes; 

• Dificuldade de fidelização de clientes; 
• Permanência de pouco tempo em Camboriú, apenas para o desfrute de 

poucos atrativos; 
• O surgimento de novos destinos turísticos com melhor custo x benefício. 
• Uma possível alteração em parte dos atrativos naturais devido as 

mudanças climáticas como: aumento da temperatura, aumento dos 
ventos, aumento da temporada de chuvas e redução dos índices 
pluviométricos e seus efeitos diretos no Município, possível extinção de 
parte da fauna; 

• A pouca consciência em relação ao uso sustentável dos recursos 
naturais e a sensação de “abundância” gerada a partir das facilidades de 
acesso aos recursos em que outros tempos não havia, que podem 
induzir impactos ambientais; 

• A forma do relevo de Camboriú que pode propiciar maiores agravos 
frente a fortes chuvas (alagamentos, inundações e enchentes), bem 
como a escassez de chuvas que implica em prejuízos na distribuição de 
água na região; 

• A não realização de melhorias nas necessidades de infraestrutura 
urbana básica como: escoamento de águas pluviais, distribuição de 
água, coleta e tratamento de esgoto, sinalização urbana, bem como a 
infraestrutura turística; 

• Possível impacto ambiental negativo provocado pela atividade turística 
se não for gerida de maneira adequada e sustentável; 

• Descontinuação de políticas pré-estabelecidas em gestões anteriores; 
• Diversas atratividades em Municípios do consórcio podem inibir o turista 

no Município, a exemplo de parques temáticos em Penha e fortes 
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• Melhoria da imagem da gestão pública municipal junto ao Estado; 
• Incentivo à produção agrícola e vinculada ao turismo – para o 

fortalecimento e desenvolvimento do Turismo Rural. 

atrativos turísticos em Balneário Camboriú, além de todo o turismo de 
Sol e Praia predominante na região;  

• Maiores investimentos em outros Municípios do CITMAR em detrimento 
dos investimentos em Camboriú; 

• Não haver planejamento e ações concretas para o desenvolvimento do 
turismo;  

• Não contratação de profissionais de turismo efetivos. 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020.
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8.2. CONCLUSÃO  
 

Como conclusão do Documento do Diagnóstico Estratégico da Atividade 

Turística de Camboriú, apresenta-se uma síntese dos pontos referentes aos atrativos, 

equipamentos, serviços turísticos e atividades turísticas de Camboriú. A leitura da 

realidade existente foi estruturada levando-se em consideração os aspectos do 

mercado turístico, os elementos que compõe a infraestrutura e os serviços básicos 

relacionados às atividades turísticas no Município, o quadro institucional e os aspectos 

socioambientais relacionados à gestão e à governança do turismo. 

O desenvolvimento sustentável da atividade turística implica que o Município 

conquiste uma posição no mercado, a partir da construção de uma identidade turística 

e sua estruturação nas diversas dimensões relacionadas. Neste sentido, se fez 

necessário reconhecer as deficiências e os gargalos que inibem e dificultam o 

desenvolvimento da atividade turística em Camboriú, as potencialidades e os 

aspectos positivos que impulsionam o turismo na região. 

As deficiências correspondem às situações ou elementos que entravam o 

desenvolvimento do turismo municipal, sendo que algumas destas afetam também a 

qualidade de vida da população local em seu cotidiano. Estas deficiências podem ser 

institucionais, culturais, relacionadas à infraestrutura e serviços, e implicar em 

entraves para o desenvolvimento da atividade turística em geral, riscos para a saúde 

e o bem-estar da população local e dos turistas, ameaças para a estrutura urbana e 

para o meio ambiente. 

 Por outro lado, as potencialidades são as situações ou elementos potenciais 

que permitem impulsionar o desenvolvimento do turismo local e ampliar sua qualidade 

e diversificação, envolvendo a possibilidade de expansão ou intensificação das 

funções de determinados setores ou atividades. 

Em relação à demanda turística, percebeu-se que na alta temporada, Camboriú 

atrai pouquíssimos turistas que estão visitando a Região Turística Costa Verde & Mar 

- cerca de apenas 1% do total. Além disso, os poucos turistas que visitam Camboriú 

permanecem pouco tempo no Município, sendo que a maioria dorme apenas uma ou 
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duas noites no Município, necessitando-se de estratégias que permitam atrair mais 

turistas e que estes possam permanecer por mais tempo no local.  

Pode-se atribuir como fatores que influenciam nestas constatações: a 

infraestrutura insuficiente da maioria dos atrativos turísticos, Igrejas históricas 

praticamente permanentemente fechadas ao longo do ano; falta de placas 

informativas e estruturas interativas na maioria dos atrativos, inexistência de serviços 

de alimentação associados aos principais atrativos naturais, infraestrutura de 

comunicação insuficiente nas áreas rurais; acessos e estradas rurais por vezes em 

condições ruins; inexistência de divulgação dos atrativos turísticos de Camboriú em 

placas e outdoors nas rodovias de acesso principal à Região Turística Costa Verde & 

Mar; informações incorretas ou insuficientes sobre a atividade turística nos meios 

digitais; dentre outros. 

Em termos de oferta turística, Camboriú possui grande potencial e vocação 

para desenvolver as atividades turísticas relacionadas principalmente ao Turismo 

Rural, Ecoturismo, Turismo de Aventura, Agroturismo, ao Turismo de Eventos 

Religiosos, e ao Turismo Cultural. 

Para melhor usufruir e explorar sustentavelmente as atividades relacionadas 

aos segmentos turísticos com base nos aspectos naturais da região faz-se necessário, 

sobretudo, realizar melhorias nas condições de uso e nas estruturas associadas aos 

atrativos naturais do Pico da Pedra e Cachoeira Seca. Outros atrativos e atividades 

relacionadas ao meio natural e rural que estão associados a equipamentos turísticos 

que oferecem alimentação e/ou hospedagem, já apresentam boas condições de 

estrutura.  

Todos os atrativos naturais de Camboriú listados no Diagnóstico, estão 

localizados em propriedades privadas, de modo que pôde-se constatar que o grau de 

interesse de alguns proprietários em fomentar e estruturar sua propriedade para 

melhor explorar a potencialidade natural do local, é o que tem sido o diferencial em 

relação a qualidade dos serviços e estruturas disponibilizadas aos turistas. Os 

principais atrativos naturais podem ser mais valorizados e frequentados se houverem 

serviços de alimentação e compras associados a estes. 
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O cicloturismo pode ser melhor explorado na região de Camboriú com a 

inserção de novas rotas, que apresentem diversos níveis técnicos de dificuldades, 

associados à variadas paisagens e atrativos turísticos. Com mais opções de roteiros 

de cicloturismo disponíveis em Camboriú, associados ou não ao roteiro do Circuito de 

Cicloturismo Costa Verde & Mar, pode-se fomentar o incremento de turistas na região. 

É fundamental que as Igrejas Históricas do interior, outros atrativos e equipamentos 

turísticos sejam integrados nestas novas rotas a serem propostas. 

Em relação ao Turismo de Eventos, o evento religioso do Congresso 

Internacional dos Gideões Missionários da Última Hora, necessita de estudos e 

avaliações referentes ao melhor local para a sua realização devido à interferência e 

aos impactos socioambientais que promove, sobretudo, na região central da cidade, 

pois é um evento de grande porte. Por ser o atrativo que mais atrai turistas ao 

Município, se melhor estruturado pode se tornar ainda mais lucrativo ao Município, e 

contribuir para fomentar o desenvolvimento das diversas atividades turísticas 

associadas. 

Sobre a oferta de equipamentos e serviços de alimentação e hospedagem, o 

Município apresenta um bom nível de qualidade e variedade de empreendimentos de 

alimentação na área urbana. Nas áreas rurais, as opções de alimentação são mais 

escassas, menos diversificadas e estão associadas principalmente a algum 

equipamento turístico.   

A oferta de hospedagem em termos qualitativos apresenta boa qualidade de 

infraestrutura, no entanto em termos quantitativos o Município apresenta déficit de 

unidades habitacionais. No centro da cidade é importante que se tenham mais 

unidades habitacionais a preços competitivos com os Municípios vizinhos de Balneário 

Camboriú, Itapema e Itajaí que são os principais concorrentes. Nas áreas rurais, como 

se pretende investir cada vez mais na Rota Turística Caminhos de Santa Paulina, no 

Turismo Rural, Ecoturismo e Agroturismo, faz-se necessário ampliar a oferta de 

unidades habitacionais nestas regiões. 

Em relação à mão-de-obra do setor turístico percebe-se um nível baixo de 

qualificação e capacitação dos profissionais, além da pouca oferta de profissionais em 

termos quantitativos. Portanto, faz-se necessário ações de capacitação e qualificação 
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para a prestação dos serviços turísticos em Camboriú. A presença de excelentes 

instituições de ensino, formação, qualificação profissional e técnica em Camboriú e 

região, é um elemento positivo que pode favorecer e auxiliar articulações para as 

capacitações e qualificações necessárias ao setor. 

A infraestrutura geral do Município, associada ao turismo, necessita de diversas 

melhorias, com destaque para o setor de mobilidade urbana e saneamento básico, 

devido ao trânsito caótico nos principais acessos ao Município e as condições das 

estradas rurais que se tornam insatisfatórias com a ocorrência de chuvas mais fortes, 

à oferta hídrica insuficiente para o abastecimento de água e ao déficit de coleta e 

tratamento de efluentes nas áreas urbanas. Além disso, nas áreas rurais é necessário 

ampliar a cobertura e melhorar o sinal de telefonia, internet e a cobertura de 

iluminação pública.  

Apesar de existirem bons guias turísticos e outros materiais gráficos de 

divulgação dos atrativos de Camboriú e da Região Turística Costa Verde & Mar, é 

notório a deficiência na divulgação dos atrativos turísticos em placas e outdoors nas 

principais estradas e rodovias da região. O Município também necessita explorar de 

forma mais adequada o marketing digital para divulgar os seus atrativos, 

equipamentos e serviços turísticos. Para tanto faz-se necessário uma adequação das 

informações disponibilizadas nos meios digitais, atualizando, complementando os 

dados disponíveis e uma maior presença de divulgação nas diversas mídias sociais.  

Sobre os aspectos institucionais relacionados ao turismo, notou-se insuficiência 

no número e na qualificação dos profissionais relacionados à Pasta Municipal do 

Turismo. Os poucos funcionários são sobrecarregados ao desempenhar suas funções 

e naturalmente o desenvolvimento turístico da região é comprometido pela falta de 

recursos humanos em quantidade e qualidade. Como aspecto positivo, o COMTUR é 

de certa forma atuante e organizado no Município existindo uma boa articulação entre 

as Pastas Municipais de Turismo e Meio Ambiente. 

O arcabouço jurídico municipal referente aos temas pertinentes e/ou 

específicos com o desenvolvimento turístico de Camboriú é adequado e apresenta 

diversos instrumentos, princípios e diretrizes que visam estimular o turismo na região. 

O planejamento e articulação institucional apresenta-se com nível satisfatório no 
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Município, podendo-se destacar a ocorrência de processos de planejamento e 

instrumentos legais para o desenvolvimento sustentável do turismo, a exemplo da 

estruturação de Produtos Turísticos como o Projeto Acolhida na Colônia, a Rota 

Turística Caminhos de Santa Paulina e o Centro Histórico. 

Camboriú apresenta muitas áreas verdes intocadas e bom estado de 

preservação ambiental de seus morros e montanhas. Possui um sistema de unidades 

de conservação que está desarticulado e estagnado, sendo necessário a formação de 

conselhos gestores, planos de manejo, estruturação de centro de visitantes, formação 

de condutores ambientais e sinalização de trilhas nas Unidades de Conservação. 

Os principais impactos ambientais do Município associados às atividades 

turísticas estão relacionados com a falta de coleta e tratamento de efluentes e a 

disposição irregular destes efluentes, os impactos socioambientais relacionados ao 

Evento Religioso Congresso Internacional dos Gideões Missionários da Última Hora, 

e os impactos ambientais relacionados às deficiências de estruturação e regulação do 

uso turístico em espaços naturais. 

Apesar das deficiências verificadas na oferta, comercialização dos produtos e 

serviços turísticos de Camboriú, os diversos aspectos positivos e boas ações que já 

vêm ocorrendo na cidade e na Região Turística Costa Verde & Mar demonstram o 

enorme potencial turístico latente do Município.  

Conclui-se, portanto, que Camboriú possui uma série de fatores e condições 

positivas que permitem o desenvolvimento turístico de seu território ser alavancado e 

explorado de maneira sustentável e com muita qualidade por meio de Programas, 

Projetos e Ações, baseados em estratégias que visem potencializar e fortalecer os 

seus aspectos positivos, corrigir e melhorar as deficiências e gargalos existentes, 

empregando-se processos participativos de governança e articulações institucionais 

envolvendo todo o trade turístico da região. 
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 PANDEMIA DO COVID-19 E OS REFLEXOS NO TURISMO  
 

Considerado um dos setores mais promissores para a economia brasileira em 

2020, o mercado turístico sofreu um baque com a pandemia do Covid-19 e tudo indica 

que o turismo será o segmento que levará mais tempo para se recuperar dos efeitos 

da crise. O mercado de viagens é um dos setores mais afetados, pois as medidas de 

contenção do contágio impactam diretamente sua dinâmica econômica. 

Segundo análise do PewResearch Center, atualmente, 93% da população 

mundial vivem em países que adotaram algum tipo de medida de restrição de viagem 

e três bilhões de pessoas ao redor do mundo, vivem em países que fecharam 

totalmente suas fronteiras para estrangeiros. 

O Produto Interno Bruto (PIB) do setor de turismo, que em 2019 chegou a 

R$270,8 bilhões, deve cair para R$165,5 bilhões em 2020, indicando redução de 

38,9% no faturamento. É o que indica o estudo "Impacto Econômico da Covid-19 e 

Propostas para o Turismo Brasileiro", elaborado pela FGV Projetos.  

Segundo o levantamento, em 2021, os ganhos com o turismo devem alcançar 

R$259,4 bilhões, valor 4,2% inferior ao patamar de 2019. A perda total do setor 

turístico brasileiro será de R$116,7 bilhões no biênio 2020-2021. Para cobrir essa 

lacuna, será necessário que o setor cresça em média 16,95% ao ano em 2022 e em 

2023, com PIB de, respectivamente, R$303 bilhões e R$355 bilhões. 

No Brasil, o enxugamento dessa área traz consequências significativas, já que o 

turismo é uma atividade fortemente geradora de empregos em todas as faixas de 

renda. As atividades dessa natureza envolvem principalmente, em grande escala, as 

áreas de menor grau de especialização. 

Segundo o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o setor de 

turismo responde por 3,71% do PIB do país e sua dinâmica é composta por diferentes 

atividades que serão diferentemente afetadas com o isolamento social. São elas: 

hotéis e pousadas; bares e restaurantes; transporte rodoviário; transporte aéreo; 

outros transportes e serviços auxiliares dos transportes; atividades de agências e 
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organizadores de viagens; aluguel de bens móveis; atividades recreativas, culturais e 

desportivas. 

No referido estudo da FGV Projetos foi considerado um período de confinamento 

de apenas três meses. Passado esse período, considerou-se que haveria um 

processo de reequilíbrio dos negócios (estabilização) no Brasil, que se estenderia por 

aproximadamente 12 meses, uma vez que a saúde financeira dos negócios e das 

famílias estará comprometida. No caso do turismo internacional, o período de 

recuperação poderá chegar a 18 meses. 

Como alternativas para mitigar os efeitos da crise, foram sugeridas um conjunto 

de medidas urgentes a serem tomadas para que o setor esteja ainda saudável para o 

período de estabilização e de recuperação, aliviando a pressão operacional e 

salvando empregos. 

Segundo o especialista em turismo, os tópicos prioritários seriam auxílios 

públicos, principalmente para o setor aéreo, que é o coração da atividade; reequilíbrio 

dos contratos de concessão − como aeroportos, centros de eventos e atrativos 

turísticos − crédito facilitado, diferimento de tributos e flexibilização dos contratos de 

trabalho para micro e pequenas empresas. 

Ressalta-se também a importância do incentivo a eventos corporativos e de lazer 

no mercado doméstico, alertando para a relevância da concessão de crédito especial 

para operadoras de turismo e consumidores como forma viabilizar a estada de lazer 

no Brasil. 

Em contrapartida à economia, à frente da ABBTUR - Associação Brasileira de 

Turismólogos e Profissionais do Turismo, analisa que a partir do próximo ano, quando 

as pessoas se sentirem mais seguras para viajar, iremos conhecer mais a cultura, a 

tradição e as comunidades que vivem na cidade escolhida para descansar ou passar 

férias. A tendência é buscar distâncias mais curtas e a regionalização será o mais 

importante. 

Conclui-se que é preciso “desenvolver um novo turismo para um novo 

consumidor”. Mais do que nunca, viagens seguras – mote de uma campanha 

trabalhada pelo Ministério do Turismo – serão uma exigência. 
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Haverá, também, maior procura por empresas que têm se empenhado para frear 

os efeitos da Covid-19, seja por ações sociais ou pelo fato de ceder seus quartos a 

profissionais de saúde. 

Salienta-se que, possivelmente, os meios de hospedagem deverão trabalhar 

com um índice de ocupação menor, próximo a 50%, com intuito de diminuir o número 

de pessoas em áreas de uso coletivo, como restaurantes dos hotéis. Outra mudança 

serão os check-ins e check-outs pela internet e por telefone, a fim de evitar o encontro 

com atendentes e filas. Equipamentos de proteção individual como máscaras, álcool 

em gel e luvas, também ganharão o status de item de primeira necessidade. 

A pesquisa ressalta que o movimento será composto em três etapas: “em um 

primeiro momento, pelo retorno do consumo, especialmente por viagens essenciais, 

saúde e visita a parentes após o surto da doença. Em um segundo momento, o 

impulso será de retomada das viagens domésticas de lazer e trabalho. O terceiro 

momento trará de volta eventos corporativos e culturais e, mais para o final do período 

de estabilização, o início da retomada do turismo internacional”. 

 

 EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

A missão de um destino turístico traduz-se em criar uma sinergia entre público 

alvo, população local e o trade turístico para o oferecimento de experiências turísticas 

de qualidade e baseadas nos princípios da sustentabilidade. 

Quando se entende que o turismo está além da prestação de serviços ao 

visitante que chega ao Município, nota-se a complexidade e a real importância da 

atividade turística nos mais variados eixos de desenvolvimento e geração de renda 

local, de valorização da produção local e da comunidade, de geração e fortalecimento 

da arte e da cultura, de uso sustentável dos atrativos turísticos e ainda, de sentimento 

de pertencimento da população. 

Para desenvolver esta missão de maneira coordenada e atingir um 

posicionamento turístico desejado, faz-se necessário a formulação de estratégias 

gerais que sejam os pilares dos planos de ações para o desenvolvimento turístico. 

São elas, portanto, que proporcionarão um plano eficiente e bem estruturado.  
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As estratégias, baseadas em determinadas diretrizes, auxiliam na elaboração 

dos Programas, Projetos e Ações específicos para que cada objetivo previamente 

determinado seja alcançado. Ao concentrar os esforços em prioridades estabelecidas 

pode-se chegar mais facilmente em resultados significativos para o atendimento dos 

objetivos almejados para o Turismo no Município de Camboriú.  

As diretrizes estratégicas foram agrupadas em cinco eixos temáticos: Produto 

Turístico; Comercialização; Infraestrutura e Serviços Básicos; Fortalecimento 

Institucional; e Gestão Socioambiental. 

As estratégias partiram dos resultados das atividades desenvolvidas por meio 

de reuniões, discussões, debates e participação popular por meio de Oficinas 

Públicas. Deste modo, levando-se em consideração a consolidação das diversas 

informações apresentadas no Diagnóstico Estratégico, as estratégias foram 

elaboradas no intuito de se atingir os objetivos específicos e por seguinte os resultados 

esperados dos cenários futuros idealizados.  

Assim, o processo de formulação das estratégias e posteriormente das ações 

partiu das seguintes questões norteadoras: 

 

• Qual o posicionamento turístico desejável para o Município de Camboriú? 

• Quais as estratégias de comercialização necessárias para sua 

consolidação? 

• Quais os produtos e os tipos/segmentos turísticos nos quais é necessário 

concentrar esforços? 

• Como valorizar e explorar os atrativos turísticos principais de Camboriú? 

• Qual a seleção do portfólio estratégico de produtos-segmentos de 

demanda-meta? 

• Quais os padrões de infraestruturas e serviços básicos requeridos? 

• Qual o quadro institucional requerido para o desenvolvimento turístico? 

• Como fortalecer o apoio ao investimento turístico e a gestão pública de 

turismo e meio ambiente em nível local? 
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• Quais as diretrizes socioambientais requeridas para preservar os atrativos 

naturais e patrimoniais de Camboriú, durante o desenvolvimento da 

atividade turística? 

Com base nestas questões norteadoras são apresentadas as estratégias gerais 

para que se alcance o efetivo desenvolvimento turístico do Município de Camboriú, 

baseado no seu posicionamento desejado. 
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Tabela 35 – Quadro de Estratégias de Desenvolvimento Turístico. 
FUNDAMENTOS ESTRATÉGIAS 

Produto Turístico 

• Fomentar e consolidar o desenvolvimento do segmento de Negócios e Eventos, por meio da criação de estruturas adequadas, 

de modo a propiciar melhorias e a qualificação dos eventos que já ocorrem no Município, e a ampliação das condições 

necessárias para a busca e atração de novos eventos; 

• Fomentar e consolidar o desenvolvimento do segmento Cultural através da potencialidade local, valorizando, mantendo e 

resgatando as raízes, tradições culturais, costumes e manifestações populares do Município; 

• Fomentar e consolidar o desenvolvimento do segmento de Ecoturismo, por meio do aprimoramento, ampliação e diversificação 

da oferta de atrativos e produtos turísticos a partir do potencial das áreas naturais do Município, e da aplicação de incentivos e 

instrumentos urbanísticos, fiscais, econômicos, jurídicos e regulatórios quando necessário; 

• Aprimorar e ampliar a oferta de atrativos e portifólio dos produtos turísticos em Camboriú; 

• Valorizar e estruturar os atrativos turísticos existentes, priorizando os de maior atratividade, por meio do fomento de ações de 

adequação, modernização, qualificação, conservação, gestão adequada e melhorias nas estruturas de acesso, de uso turístico 

e do incentivo de novos investimentos, visando a exploração adequada dos mesmos, e o aumento do tempo de permanência 

do turista no Município; 

• Fomentar a qualificação e ampliação da estrutura dos equipamentos e serviços de interesse turístico (hospedagem, 

gastronomia, agenciamento etc) por meio de incentivos e novos investimentos, visando a melhoria e a diversificação dos 

serviços prestados; 

• Promover a melhoria da acessibilidade nos atrativos turísticos. 

Comercialização 

• Promover a divulgação e marketing do turismo no Município; 

• Fortalecer a imagem e identidade do Município por meio da criação de marca turística, baseada no novo posicionamento 

mercadológico; 

• Divulgar o destino em polos emissores e ampliar o fluxo de turistas para a região. 
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FUNDAMENTOS ESTRATÉGIAS 

Fortalecimento 
Institucional 

• Promover o fortalecimento da gestão pública de turismo em Camboriú;  

• Promover melhoria da comunicação e integração entre as administrações dos Municípios da Região Turística Costa Verde & 

Mar; 

• Incentivar e fortalecer a participação popular. 

Infraestrutura e 
Serviços Básicos 

• Promover a melhoria da infraestrutura turística e serviços básicos do Município de Camboriú (iluminação pública, rede viária e 

trânsito, saúde, segurança pública, sistema de comunicação, saneamento básico); 

Gestão Ambiental 

• Promover o fortalecimento do sistema de gestão ambiental municipal; 

• Promover a melhoria da qualidade ambiental sobretudo da área turística de Camboriú;   

• Promover a Educação Ambiental junto à população e aos turistas em relação a postura ambiental que deve ser adotada 

durante o uso dos atrativos importância da preservação, conservação e manutenção do patrimônio natural de Camboriú. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 
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 VISÃO DE FUTURO 
 

Com as diretrizes devidamente estabelecidas e fundamentadas, espera-se que 

o turismo em Camboriú possa ser reconhecido como destino turístico no mercado 

nacional e internacional, com serviços de qualidade e oferta turística, proporcionando 

ainda mais empregos para a população local, auxiliando também a valorização da 

cultura típica do local e melhorarias na infraestrutura da cidade, atingindo o 

posicionamento idealizado. 

 

 PLANO DE AÇÃO 
 

Diante dos dados apresentados nas fases anteriores, foram identificados 

diversos aspectos que serão de suma importância para a elaboração e embasamento 

do Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo de Camboriú, podendo assim o 

referido plano atender as expectativas e necessidades da Cadeia Produtiva do 

Turismo no Município. Portanto, faz-se necessário um maior esforço físico/financeiro 

de adequação do destino. 

Foram listadas as ações que devem ser tomadas para solucionar ou minimizar 

parte dos problemas apresentados no diagnóstico, bem como melhor aproveitamento 

das potencialidades identificadas. As ações foram elaboradas com base nas diretrizes 

e estratégias da Etapa III, que nortearão a elaboração dos projetos e suas respectivas 

ações que se desenvolverão no intuito de se atingir a missão desejada, concentrando 

esforços para o atendimento da visão de futuro e as prioridades estabelecidas. 

O prazo de execução das propostas será embasado conforme a prioridade de 

investimento, considerando-se em cada proposta a sua abrangência social e seu 

efeito nos diferentes segmentos que compõe a política de desenvolvimento do 

turismo, com objetivo de alcançar investimentos e aumento da produtividade nos 

serviços. Foram elencados também os possíveis envolvidos, que poderão ser 

articuladores e parceiros para as ações estabelecidas no Plano.  
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Entende-se que com a concretude dos primeiros resultados haverá um estimulo 

a participação da população como um todo, garantindo uma maior integração e 

sinergia entre comunidade, empresários e Poder Público Municipal, favorecendo uma 

revisão periódica do plano e o estabelecimento de novos desafios. 

As fichas a seguir apresentam cada ação proposta detalhada com sua 

descrição, objetivo, justificativa, benefícios e beneficiários, estimativas de custos, 

possíveis responsáveis ou parceiros para implementação ou execução das ações, e, 

finalmente, os resultados esperados.  
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12.1. ESTRATÉGIAS E AÇÕES  

 

12.1.1. Produtos turísticos  
Tabela 36 – Compatibilização das estratégias e ações – Produto Turístico. 

FUNDAMENTOS ESTRATÉGIAS AÇÕES 

Produto Turístico 

Fomentar e consolidar o desenvolvimento do segmento de 

Negócios e Eventos, por meio da criação de estruturas 

adequadas, de modo a propiciar melhorias e a qualificação dos 

eventos que já ocorrem no município, e a ampliação das 

condições necessárias para a busca e atração de novos 
eventos; 

1. Elaboração de projeto e construção de um novo 

espaço municipal para eventos no município. 

2. Criação e formatação de calendário de eventos em 

feiras e demais solenidades ligadas aos segmentos 

turísticos prioritários. 

Fomentar e consolidar o desenvolvimento do segmento Cultural 

através da potencialidade local, valorizando, mantendo e 

resgatando as raízes, tradições culturais, costumes e 

manifestações populares do Município; 

3. Elaboração e implementação de projetos de 

interpretação e educação patrimonial, bem como 

qualificar, conservar e realizar a manutenção de bens 

culturais. 

Fomentar e consolidar o desenvolvimento do segmento de 

Ecoturismo, por meio do aprimoramento, ampliação e 

diversificação da oferta de atrativos e produtos turísticos a partir 

do potencial das áreas naturais do Município, e da aplicação de 

incentivos e instrumentos urbanísticos, fiscais, econômicos, 
jurídicos e regulatórios quando necessário; 

4. Capacitação e qualificação dos condutores voltados ao 

ecoturismo. 

5. Elaboração e implementação de um Plano de Negócios 

para o desenvolvimento do Ecoturismo em Camboriú. 
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Aprimorar e ampliar a oferta de atrativos e portifólio dos produtos 

turísticos em Camboriú; 

6. Criação de programas de incentivo para captação de 

novos investidores para o fomento do turismo 

municipal. 

Valorizar e estruturar os atrativos turísticos existentes, 

priorizando os de maior atratividade, por meio do fomento de 

ações de adequação, modernização, qualificação, conservação, 

gestão adequada e melhorias nas estruturas de acesso e de uso 

turístico, e do incentivo de novos investimentos, visando a 
exploração adequada dos mesmos, e o aumento do tempo de 

permanência do turista no Município; 

7. Criação de novos roteiros como estratégia de 

roteirização turística. 

Fomentar a qualificação e ampliação da estrutura dos 

equipamentos e serviços de interesse turístico (hospedagem, 

gastronomia, agenciamento etc) por meio de incentivos e novos 

investimentos, visando a melhoria e a diversificação dos serviços 

prestados; 

8. Criação de produtos gastronômicos exclusivos de 

referência local de Camboriú. 

9. Capacitação da mão-de-obra local de comércio, 

restaurantes, hotéis. 

10. Ampliação da rede hoteleira existente. 

Promover a melhoria da acessibilidade aos atrativos turísticos. 
11. Elaboração de projeto de adequação e acessibilidade 

dos atrativos turísticos.  
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12.1.2. Comercialização  
 

Tabela 37 – Compatibilização das estratégias e ações – Comercialização. 
FUNDAMENTOS ESTRATÉGIAS AÇÕES 

Comercialização 

Promover a divulgação e marketing do turismo no Município; 

12.       Elaboração de Plano de Marketing Turístico. 
Fortalecer a imagem e identidade do município por meio da 

criação de marca turística, baseada no novo posicionamento 

mercadológico; 

Divulgar o destino em polos emissores e ampliar o fluxo de 
turistas para a região. 

13. Formação de parceria com o observatório de Turismo de 
Santa Catarina visando obter melhorias na gestão da 

informação 
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12.1.3. Fortalecimento institucional  

 
Tabela 38 – Compatibilização das estratégias e ações – Fortalecimento Institucional. 

FUNDAMENTOS ESTRATÉGIAS AÇÕES 

Fortalecimento 

Institucional 

Promover o fortalecimento da gestão pública de turismo em 
Camboriú;  

14. Institucionalização do Fundo Municipal de Turismo. 

15. Regulamentação do Plano de Desenvolvimento 

Territorial do Turismo de Camboriú como Lei no 

Município. 

16. Fortalecimento institucional do órgão oficial de turismo 
no Município e a qualificação de sua capacidade 

administrativa, e promover a modernização 

administrativa e institucional do Município. 

Promover melhoria da comunicação e integração entre as 

administrações dos municípios da Região Turística Costa 

Verde & Mar; 

17. Integração de Camboriú aos novos grupos operadores 

de turismo. 

Incentivar e fortalecer a participação popular. 

18. Fortalecimento das iniciativas de base comunitária no 

município. 

19. Realização de eventos e encontros de integração entre o 

trade turístico. 
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12.1.4. Infraestrutura e serviços básicos 

 
Tabela 39 – Compatibilização das estratégias e ações – Infraestrutura e Serviços Básicos. 

FUNDAMENTOS ESTRATÉGIAS AÇÕES 

Infraestrutura e 

Serviços Básicos 

Promover a melhoria da infraestrutura turística e serviços 

básicos do Município de Camboriú (iluminação pública, rede 

viária e trânsito, saúde, segurança pública, sistema de 

comunicação, saneamento básico); 

20. Aquisição de equipamentos, viaturas e novas tecnologias para 

a segurança pública municipal. 

21. Elaboração de projeto e construção de um novo espaço para 
o Posto de Informações Turísticas de Camboriú. 

22. Elaboração e implementação de projeto de sinalização 

turística. 

23. Implantação e/ou aprimoramento da iluminação dos atrativos 

e vias de acesso no Município. 

24. Elaboração de estudos de viabilidade para a melhoria da 

circulação e do transporte de Camboriú. 

25. Elaboração de estudos junto ao departamento responsável 

pelo trânsito e mobilidade do Município com o objetivo de 

estabelecer estratégias de acesso aos pontos turísticos. 

26. Ampliação dos serviços de telefonia móvel no Município de 

Camboriú. 
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12.1.5. Gestão ambiental  

 
Tabela 40 – Compatibilização das estratégias e ações – Gestão Ambiental.  

FUNDAMENTOS ESTRATÉGIAS AÇÕES 

Gestão Ambiental 

Promover o fortalecimento do sistema de gestão ambiental 
municipal; 

27. Elaboração ou revisão do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

28. Elaboração de diagnóstico socioambiental para interesse de 
criação de UCs. 

Promover a melhoria da qualidade ambiental sobretudo da 
área turística de Camboriú;   

29. Criação e implementação de programas, normas e ações para 
a conservação do meio ambiente. 

Promover a Educação Ambiental junto à população e aos 
turistas em relação a postura ambiental que deve ser 
adotada durante o uso dos atrativos importância da 
preservação, conservação e manutenção do patrimônio 
natural de Camboriú. 

30. Realização de cursos de educação ambiental e palestras para 
os alunos nas escolas do Município de Camboriú, como 
incentivo ao Programa Tatu Socioambiental (Lei n°3296/2020). 
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12.2. AÇÕES 
 

12.2.1. Produto turístico  
 

Tabela 41 – Ação – Produto Turístico. 
COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 
Produto Turístico 
AÇÃO 
1. Elaboração de projeto e construção de um novo espaço municipal para eventos no município. 

DESCRIÇÃO 
Adquirir um terreno no Município de Camboriú; elaborar projeto básico e executivo de arquitetura e 
engenharia que contemple áreas de lazer, convivência e espaços cobertos, que possam ser 
utilizadas para grandes convenções, eventos, feiras, locais de exposição, apresentações culturais e 
recreativas e demais atividades que atraiam um fluxo de turistas para o Município; executar a obra 
para construir o espaço em Camboriú. 
OBJETIVO 
Ampliar e diversificar a oferta de espaços destinados ao lazer e recreação para a população e para 
os turistas, e fomentar a realização de convenções e eventos no Município. 
JUSTIFICATIVA 
O turismo de eventos desponta como um dos segmentos de maior crescimento no Brasil e em 
Camboriú. Eventos são grandes geradores de fluxo turístico para um Município, e com a criação de 
um novo local, será permitido a realização de um maior número de eventos, ou até mesmo de um 
porte maior, que também serão geradores de fluxo turístico.  
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Espaço para realização de eventos com potencial de geração de fluxo turístico; fortalecimento da 
atividade turística; aumento da diversificação da oferta turística. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Avaliar possíveis impactos ambientais com a obra, de acordo com o terreno escolhido 
CUSTO ESTIMADO 
R$ 1.200.000,00 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Depto. de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camboriú, COMTUR, com o 
apoio de possíveis parcerias privadas, mediante concessão comum de serviço precedida de obra 
pública; SESB pela geração de resíduos e esgotamento sanitário e FUCAM para permissões 
ambientais 
PRODUTO E RESULTADO 
Construção de um novo espaço para eventos, agregando valor à oferta turística da cidade e aumento 
na captação de eventos de pequeno e médio porte pelo Município. 
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Tabela 42 – Ação – Produto Turístico. 
COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 
Produto Turístico  
AÇÃO 
2. Criação e formatação de calendário de eventos em feiras e demais solenidades ligadas aos 

segmentos turísticos prioritários. 
DESCRIÇÃO 
Criação e formatação do calendário de eventos em feiras e eventos ligados aos segmentos turísticos 
prioritários de modo a fortalecer os eventos já existentes no Município e criar novos eventos para a 
baixa temporada; organizar política de participação em feiras e eventos para o período de 2020 a 
2025 para divulgação e comercialização turística. 
OBJETIVO 
Divulgar os eventos de Camboriú e agregar valor à imagem do destino com o turismo de eventos. 
JUSTIFICATIVA 
Entende-se como eventos turísticos aqueles que são de notório conhecimento popular e geradores 
de fluxo de turistas. Camboriú conta com diversos eventos que são realizados durante o ano como 
festas religiosas e as feiras gastronômicas, que atraem milhares de pessoas para o Município. Essa 
se constitui como uma das principais motivações de viagens para o destino, e investir nesse 
segmento gera mais atratividade para períodos específicos e contribui para a diminuição da 
sazonalidade no Município. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Consolidação dos segmentos diagnosticados; fomento da cadeia produtiva do turismo; diversificação 
dos serviços ofertados; número maior de turistas interessados no Município; desenvolvimento do 
turismo de eventos; eventos com potencial de geração de fluxo turístico e diversificação da oferta 
turística. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
Ação administrativa 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Depto. de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camboriú, COMTUR 
PRODUTO E RESULTADO 
Política de participação de feiras e eventos organizada. 

 
  



 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 

MUNICIPIO DE CAMBORIÚ – SC 
 

 
 

233 
 

Tabela 43  – Ação – Produto Turístico. 
COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 
Produto turístico 
AÇÕES 
3. Elaboração e implementação de projetos de interpretação e educação patrimonial, bem como 

qualificar, conservar e realizar a manutenção de bens culturais. 
DESCRIÇÃO 
Propõe-se a valorização e o fortalecimento do Turismo Cultural em Camboriú. Elaboração e 
implementação de projetos de interpretação e educação patrimonial de modo a melhorar a 
infraestrutura dos atrativos culturais já existentes no Município; buscar o envolvimento da 
comunidade local; estabelecer parcerias e formação de redes de parcerias com profissionais da área 
como historiadores, antropólogos, sociólogos, arqueólogos, museólogos, educadores, juntamente 
com os profissionais de turismo, que podem realizar ações complementares em parcerias como:  
inventário da oferta turística e cultural; qualificação, conservação e manutenção de bens culturais; 
capacitação de recursos humanos para atuar na prestação de serviços turísticos; elaboração e 
implementação de projetos de interpretação e educação patrimonial; promover a construção de 
novos atrativos culturais junto à comunidade; promover o resgate cultural (dança, gastronomia e 
afins). 
OBJETIVO 
Promover a valorização dos bens materiais e imateriais da cultura; valorização e promoção do 
patrimônio histórico e cultural e eventos culturais. 
JUSTIFICATIVA 
A definição de Turismo Cultural está relacionada à motivação do turista, especificamente a de 
vivenciar o patrimônio histórico e cultural e determinados eventos culturais, bens materiais ou 
imateriais, de modo a vivencia-los e preservar a sua integridade. Vivenciar implica, basicamente, em 
duas formas de relação do turista com a cultura ou algum aspecto cultural: a primeira ao 
conhecimento, entendido como a busca em aprender e entender o objeto da visitação; a segunda 
corresponde a experiências participativas, contemplativas e de entretenimento, que ocorrem em 
função do objeto de visitação. Para que o segmento cultural seja desenvolvido, deve-se investir 
nessas duas paralelas que é promover o conhecimento e entendimento da cultura, com, por exemplo, 
uma melhor divulgação dos atrativos, e a promover melhores experiencias no local, com a melhoria 
na infraestrutura e qualidade dos serviços ofertados. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Aumento do fluxo de turistas; aumento do tempo de permanência; aumento dos gastos turísticos; 
geração de emprego e renda. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
R$800.000,00 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Depto. de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camboriú, COMTUR e 
Fundação Cultural 
PRODUTO E RESULTADO 
Turismo Cultural no Município fortalecido. 
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Tabela 44 – Ação – Produto Turístico. 
COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 
Produto turístico 
AÇÃO 

4. Capacitação e qualificação dos condutores voltados ao ecoturismo. 
DESCRIÇÃO 
Realizar parcerias com instituições de ensino para promover cursos de capacitação, a fim de formar 
e qualificar os condutores locais em áreas naturais para atuação no segmento; elaborar e aplicar 
curso considerando a definição dos módulos a serem trabalhados, elaboração dos conteúdos 
programáticos, elaboração do material didático para a realização do curso; definição do cronograma 
e das estratégias de mobilização e seleção dos participantes; realização de oficinas; orientação para 
realização de atividades práticas com carga horária mínima a ser definida; emissão de certificados 
de conclusão da formação e qualificação.  
Obs.: divulgar os cursos disponíveis e incentivar a realização dos mesmos. 
OBJETIVO 
Capacitar os condutores municipais e pessoas interessadas para atuar nas áreas naturais de forma 
qualificada garantindo as condições de segurança na operação das atividades de ecoturismo, 
visando o desenvolvimento do segmento no Município. 
JUSTIFICATIVA 
Conforme já foi constatado, Camboriú possui o ecoturismo como um dos segmentos mais 
representativos e com potencial de expansão, e o serviço de condução torna-se essencial quando 
se trata da visitação a espaço que muitas vezes são inacessíveis aos visitantes que desconhecem 
o espaço geográfico local. Além disso, sabe-se da importância da atualização constante dos 
conhecimentos relativos a condução em áreas naturais, principalmente sob a ótica dos riscos 
impostos à prática do ecoturismo, gerando a necessidade de aprimoramento das competências e 
habilidades exigidas para esta atuação, em especial, no que se refere ao bem estar e a segurança 
dos participantes nas atividades, bem como à mitigação de impactos ambientais decorrentes da 
atividade.  
Deve-se destacar ainda a prática de atividades de aventura em alguns atrativos do Município, seja 
como meio de acesso (caminhadas, trilhas), ou pela utilização dos recursos naturais como a prática 
de rapel, diagnosticada como uma atividade de forte potencial em Camboriú, demandando também 
conhecimentos técnicos e específicos dos condutores locais.  
Tendo em vista que o ecoturismo é um segmento que movimenta cada vez mais praticantes, a 
formação de novos condutores e a qualificação dos grupos já existentes torna-se estratégica para a 
oferta de serviços locais prevendo o atendimento das necessidades e exigências deste perfil de 
visitantes. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Condução dos grupos de turistas de modo ordenado e seguro; melhoria nos serviços prestados; 
aumento da satisfação e qualificação da experiência dos visitantes; geração de renda e emprego, 
através do Ecoturismo, como uma atividade alternativa para as comunidades locais; melhoria na 
percepção ambiental e sociocultural dos turistas. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
R$540.000,00 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Prefeitura Municipal; Dpto. de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camboriú, 
COMTUR, em parceria com a Fundação do Meio Ambiente de Camboriú – FUCAM. 
PRODUTO E RESULTADO 
Condutores capacitados para o ecoturismo no Município. 
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Tabela 45 – Ação – Produto Turístico. 
COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 
Produto turístico 
AÇÃO 

5. Elaboração e implementação de um Plano de Negócios para o desenvolvimento do Ecoturismo 
em Camboriú.  

DESCRIÇÃO 
Contratação de uma consultoria especializada para elaboração de um Plano de Negócios a fim de 
promover o desenvolvimento do Ecoturismo no Município de Camboriú, contemplando no mínimo as 
seguintes etapas: 
• diagnóstico participativo dos atrativos materiais e imateriais, considerando a delimitação do 

zoneamento de uso;  
• diagnóstico da oferta de serviços turísticos e complementares existente e necessários para a 

prática do ecoturismo;  
• prognóstico das potencialidades da área estudada, contemplando as atividades a serem 

desenvolvidas bem como as carências de infraestrutura e estrutura turística necessárias;  
• descrição das estruturas necessárias para implementação das atividades propostas (acesso, 

sinalização, implantação de trilhas, estruturas de apoio como centro de recepção de visitantes, 
pontes, etc);  

• identificação das comunidades locais envolvidas, seu papel na composição da oferta turística 
local e as necessidades de capacitação;  

• descrição das características dos empreendimentos privados correlacionados ao ecoturismo 
que se enquadram na cadeia de prestação de serviços.  

Obs: As fases de levantamento e diagnóstico devem considerar a participação e o envolvimento das 
comunidades locais presentes na região estudada.  
OBJETIVO 
Promover o desenvolvimento do segmento do Ecoturismo em Camboriú, criando condições 
adequadas de uso aos atrativos naturais existentes, aprimorando e ampliando a oferta de produtos 
de Ecoturismo; incentivando a conservação do patrimônio ambiental e a melhoria das estruturas de 
acesso e uso turístico. 
JUSTIFICATIVA 
Camboriú é um Município que por si só é capaz de atrair um número significativo de visitantes, já 
que estar em Camboriú é ter contato com a natureza e os atrativos naturais a todo momento. Parte 
do território é de área preservada, onde pode se encontrar uma diversidade significativa de 
ecossistemas, estando localizado em uma faixa de transição entre o litoral e as áreas de montanha, 
o que possibilita um turismo de riquíssimo valor natural. São praticadas diversas atividades 
principalmente nas trilhas, visitação nas cachoeiras e caminhadas em meio à natureza. Pode-se 
concluir que Camboriú possui o ecoturismo como um dos segmentos mais representativos em 
relação à oferta de produtos já estruturados e com potencial de expansão no Município, e que 
necessita de investimentos para o seu desenvolvimento. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Incentivo ao setor privado na criação de novos empreendimentos; melhoria dos serviços prestados; 
aumento da satisfação e qualificação da experiência dos visitantes; diversificação nas atividades 
ofertadas aos turistas; melhoria na percepção ambiental e sociocultural dos turistas; geração de 
renda e emprego, através do Ecoturismo, como uma atividade alternativa para as comunidades 
locais. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
R$305.000,00 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Prefeitura Municipal; Dpto. de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camboriú, 
COMTUR, em parceria com a Fundação do Meio Ambiente de Camboriú – FUCAM e possíveis 
parcerias privadas. 
PRODUTO E RESULTADO 
Criação e institucionalização do Plano de Negócios. 
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Tabela 46 – Ação – Produto Turístico. 
COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 
Produto turístico 
AÇÃO 

6. Criação de programas de incentivo para captação de novos investidores para o fomento do 
turismo municipal. 

DESCRIÇÃO 
Elaboração de um Programa de Incentivos para captação de novos investidores realizando: o 
diagnóstico da situação atual do Município; a identificação das opções de programas de incentivo 
que podem ser criadas; estabelecimento de linhas de financiamento para criação de novos atrativos 
e incentivo a novos empresários para investimento no desenvolvimento do turismo em geral; a 
contratação de uma empresa especializada, caso necessário, para elaboração de um Programa de 
Incentivos com foco nos resultados; a criação de leis e instituição de incentivos fiscais para os 
empreendedores turísticos da região. 
OBJETIVO 
Desenvolver ações planejadas e direcionadas à promoção do fortalecimento da base empresarial do 
turismo.  
JUSTIFICATIVA 
Um aspecto que merece ser destacado para manter a consolidação do turismo é a ampliação da 
rede de incentivos aos negócios empresariais. As linhas tradicionais de financiamento podem 
contemplar qualquer uma das atividades turísticas (agências de turismo, restaurantes, hotéis, bares, 
parques, centros de convenções, atrativos, até mesmo o ecoturismo em áreas de preservação 
ambiental). É importante que os empresários possam ser sensibilizados, capacitados e apoiados 
para captar recursos dessas fontes e aproveitar o momento ímpar que as instituições de 
financiamento oferecem ao setor turístico. É uma oportunidade real de expansão dos negócios em 
Camboriú, mas o mais importante é que se promovam e desenvolvam empresas relacionadas ao 
setor turístico. Nesse sentido, é essencial que se produzam estudos e programas que orientem as 
decisões empresariais e as áreas que as políticas públicas devem concentrar esforços de apoio, a 
fim de captar novos investidores para o fomento do turismo no Município. A atuação do poder público 
como articulador das políticas que possam incrementar, fomentar e fortalecer o setor privado, terceiro 
setor e mesmo contribuir para geração de emprego e renda, tornam-se estratégias positivas para 
desenvolvimento do destino como um todo. O reconhecimento das boas práticas e fortalecimento do 
mercado permite o impulso de diversos empreendimentos. Neste caso, o incentivo à criação de 
novos produtos e projetos da iniciativa privada, configura-se como fator de desenvolvimento deste 
setor e até mesmo da geração de emprego e renda. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Fomento da cadeia produtiva do turismo; aumento no interesse e na permanência dos turistas; 
aumento da satisfação do visitante; base empresarial do turismo em Camboriú fortalecida; 
empresários do turismo de Camboriú com mais acesso a políticas públicas e privadas de 
desenvolvimento do setor. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
Ação administrativa 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Empresários do turismo; Depto. de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de 
Camboriú; COMTUR; Secretaria de Finanças, Procuradoria Geral do Município e Câmara de 
Vereadores 
PRODUTO E RESULTADO 
Política de incentivos regional, estimulando o investimento no Município, atraindo novos 
empreendimentos bem como melhorando as infraestruturas existentes. 
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Tabela 47 – Ação – Produto Turístico. 
COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 
Produto Turístico 
AÇÃO 

7. Criação de novos roteiros como estratégia de roteirização turística.  
DESCRIÇÃO 
Viabilizar novos roteiros nos corredores e áreas turísticas e promover a melhoria das rotas existentes, 
com a definição de no mínimo 1 nova rota para visitação, considerando as áreas turísticas 
apresentadas no Plano, abrangendo os produtos turísticos já estruturados e a oferta de 
equipamentos e serviços distribuídos entre os atrativos, bem como auxilio ao mercado na formulação 
de preços; contratação de uma consultoria para o desenvolvimento; e fortalecer as rotas já existentes 
(Rota turística Caminhos de Santa Paulina e Rota do Jacaré) com a criação de panfletos e mapas 
da rota aos peregrinos, no caso da Caminhos de Santa Paulina, e complementação da estrutura 
atual das rotas com novas placas informativas ao longo do percurso. A proposta deve contemplar a 
elaboração da proposta preliminar dos roteiros, contemplando os atrativos identificados em 
inventário; realização de oficinas com os agentes do poder público municipal e estadual, além dos 
representantes da iniciativa privada envolvidos nas rotas sugeridas para apresentação e aprovação 
dos roteiros; detalhamento dos roteiros com mapeamento, registro fotográfico, construção de 
narrativas e informações temáticas de visitação. 
OBS: Após definição dos roteiros, os mesmos serão divulgados através da elaboração de materiais 
gráficos, digitais e deve estar incluso nas propostas do Plano de Marketing desenvolvido nas ações 
de comercialização. 
OBJETIVO 
Criar e operacionalizar novos produtos e experiências turísticas. 
JUSTIFICATIVA 
Por meio dos estudos e levantamentos realizados no diagnóstico, pode-se concluir que Camboriú é 
um Município rico em atrativos com alto potencial de visitação tanto da população residente como a 
turística, e fica evidente o potencial do Município para oferecer produtos, principalmente de atrativos 
naturais, agroturismo e ecoturismo. No entanto, alguns desses elementos aparecem de forma 
isolada, sem uma conexão que possibilite a visitação de forma integrada. Faz-se necessário que este 
componente da atratividade caracterizado como paisagem urbana se associe aos já tradicionais 
motivadores do entretenimento, da gastronomia, vida noturna e até mesmo os eventos. Diante disso, 
com a estruturação de novos roteiros turísticos, de diferentes níveis visuais e de dificuldades, deve 
gerar maior permanência dos visitantes além de contribuir para melhor integração e distribuição dos 
fluxos de visitantes no Município, valorizando a oferta turística, e gerando maior atratividade. Outro 
aspecto de importância na estruturação de roteiros integrados está relacionado ao potencial de 
articulação institucional entre os agentes municipais, gerado pelo estímulo e fomento da construção 
conjunta de opções de diversificação da oferta turística regional. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Incremento no volume de visitantes; formatação de novos produtos; incentivo ao setor privado na 
criação de novos empreendimentos; aumento da permanência no Município; aumento da satisfação 
do visitante; melhoria na infraestrutura dos atrativos. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Avaliar possíveis impactos ambientais 
CUSTO ESTIMADO 
R$690.000,00 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Iniciativa privada, com apoio do Depto. de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de 
Camboriú, COMTUR  
PRODUTO E RESULTADO 
Promoção de novos roteiros em Camboriú e melhoria dos existentes. 
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Tabela 48 – Ação – Produto Turístico. 
COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 
Produto turístico 
AÇÃO 

8. Criação de produtos gastronômicos exclusivos de referência local de Camboriú.  
DESCRIÇÃO 
Fomentar a gastronomia local como um produto turístico por meio da criação de produtos 
gastronômicos exclusivos, como, por exemplo: incentivar a produção do Tortéi nos restaurantes 
urbanos e rurais para fortalecimento do prato típico no Município, inclusive nas feiras gastronômicas 
e eventos realizados no Município; promover a realização de um evento anual com foco no prato 
típico para ampliar o fluxo de turistas na região; promover uma parceria entre os proprietários dos 
restaurantes com os produtores rurais para que ambos possam se beneficiar do desenvolvimento e 
interesse no setor gastronômico no turismo; 
OBJETIVO 
Desenvolver o segmento do turismo gastronômico no Município de Camboriú. 
JUSTIFICATIVA 
A gastronomia se apresenta como um atrativo turístico aliado à promoção turística. Isso porque, no 
turismo, a gastronomia oferece ao turista a possibilidade de estabelecer uma conexão com a história, 
a cultura e a comunidade de determinado destino. Compartilhando então, valores e costumes que 
acompanham o alimento desde seu estado in natura até a mesa, permitindo que uma refeição se 
caracterize como consumo simbólico de uma localidade (GÂNDARA, 2009).  
Camboriú tem o Tortéi como seu prato típico, e merece ser destacado no turismo gastronômico do 
Município. Devido a essa relação intrínseca da gastronomia com a cultura local, a mesma se 
apresenta como um elemento identitário do território, sendo capaz de transmitir a imagem simbólica 
de Camboriú como destino turístico. Por isso a gastronomia deve ser utilizada como um uma 
estratégia de promoção turística, sendo trabalhada enquanto uma marca de promoção do turismo. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Formatação de novos produtos, aumento na diversidade de oferta turística, aumento geração de 
emprego e renda, aumento da satisfação do visitante e fluxo de turistas. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
Ação administrativa 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Iniciativa privada (proprietários dos restaurantes) com apoio do Depto. de Turismo da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico de Camboriú e COMTUR, e possíveis investidores para realização do 
evento. 
PRODUTO E RESULTADO 
Maior desenvolvimento do segmento gastronômico em Camboriú. 
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Tabela 49 – Ação – Produto Turístico. 
COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 
Produto Turístico 
AÇÃO 

9. Capacitação da mão de obra local de comércio, restaurantes, hotéis.  
DESCRIÇÃO 
Realizar diagnóstico para entender a demanda de cursos; promover cursos profissionalizantes para 
a comunidade e trabalhadores no setor turístico de Camboriú; conscientizar a mão de obra sobre os 
impactos econômicos (positivos ou negativos) da atividade turística no Município e sua importância 
da geração de renda para a população; proporcionar cursos das mais diversas áreas visando a 
capacitação no atendimento, administração, conhecimento turístico local, hospitalidade etc; 
promover curso voltado a esclarecer todo o potencial turístico; utilizar a plataforma de cursos do 
Ministério do Turismo; divulgar os cursos disponíveis na internet e incentivar a realização dos 
mesmos; e realizar programas de benchmarking para melhor qualificação e troca de experiências. 
OBJETIVO 
Promover a qualificação da comunidade e dos profissionais que atuam na prestação de serviços de 
apoio ao turismo em Camboriú, para que se tornem cada vez mais preparados para receber os 
visitantes. 
JUSTIFICATIVA 
Conforme levantado no diagnóstico realizado, a mão de obra específica no turismo de Camboriú é 
escassa, sendo necessário o aprimoramento e qualificação como um todo. O produto turístico é 
composto por atrativo turístico e prestação de serviços. Não basta a melhoria da qualidade dos 
atrativos turísticos, sem que haja em paralelo a melhoria da qualidade na prestação de serviços do 
Município. Além disso, o desenvolvimento do turismo não dependerá apenas da ação da gestão 
pública municipal, mas também de quem trabalha no setor, que deverão ajudar a construir a imagem 
do turismo em Camboriú. A qualificação de empreendedores que atuam no mercado do turismo, bem 
como a habilidade e o envolvimento dos mesmos no setor impactam diretamente no grau de 
satisfação dos turistas quanto à qualidade dos serviços prestados. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Profissionais e empresários mais capacitados e qualificados para alavancar a atividade turística; 
consequentemente desenvolvimento econômico e aumento do fluxo de turistas. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
R$650.000,00 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Depto. de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camboriú, COMTUR com o 
apoio de parceiros público/ privados como o SEBRAE, empresas capacitadoras e instituições de 
ensino como a IFC – Instituto Federal Catarinense. 
PRODUTO E RESULTADO 
Capacitação de gestores e profissionais dos atrativos, serviços e equipamentos turísticos, a partir de 
modelos adequados ao perfil profissional e aos resultados desejados. Espera-se a inserção da 
população local no contexto da atividade turística, assim como a melhoria na gestão, aumentando a 
qualidade do produto e a satisfação na perspectiva do turista, e o incentivo à implantação de sistemas 
de gestão de qualidade e ambiental nos equipamentos e atrativos turísticos. 
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Tabela 50 – Ação – Produto Turístico. 
COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 
Produto turístico 
AÇÃO 

10. Ampliação da rede hoteleira existente.  
DESCRIÇÃO 
Ampliação e melhoria da infraestrutura da rede hoteleira existentes de modo a buscar meios de 
incentivar novos empresários para a ampliação da rede hoteleira no Município até chegar em 10 
estabelecimentos formais de hospedagem cadastrados no Cadastur e 81 empregos formais para 
que Camboriú alcance a categoria C de acordo com o MTur; incentivar empresários locais para 
realizar a expansão de suas estruturas, aumentando o número de leitos e unidades habitacionais 
(no caso da rede hoteleira urbana e rural), de acordo com a necessidade apontada em pesquisa de 
demanda; incentivar a formação de serviços e produtos através da economia colaborativa a fim de 
ampliar os serviços prestados; estimular o desenvolvimento organizado do Turismo no Espaço Rural 
vinculado ao projeto à Acolhida na Colônia que o Município vem desenvolvendo. 
OBJETIVO 
Aumentar a infraestrutura da rede hoteleira no Município 
JUSTIFICATIVA 
Deve-se atentar para a infraestrutura do Município de modo geral. Sem ela, não se pode pensar em 
ações para atrair turistas. Segundo dados levantados no diagnóstico, no caso da hospedagem, 
apesar de Camboriú possuir variadas opções, apresenta um número reduzido de leitos e unidades 
habitacionais, o que faz com que boa parte dos turistas prefiram se hospedar em cidades vizinhas 
como Balneário Camboriú, que possui melhor estrutura para atender a demanda turística. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Melhoria na infraestrutura oferecida aos visitantes e população local; expansão na oferta turística; 
melhor aproveitamento dos equipamentos turísticos por parte de um público que já visita o Município; 
aumento da satisfação do visitante; aumento no interesse e na permanência no Município; número 
maior de turistas se hospedando no Município; e consequentemente maior geração de renda. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
Ação administrativa 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Depto. de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camboriú, com apoio Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Planejamento Urbano, Secretaria de Finanças e 
Secretaria de Administração e COMTUR para incentivo, e possíveis parcerias privadas, aliadas aos 
proprietários dos estabelecimentos/ atrativos (quando se tratar investimentos para propriedades 
privadas/ equipamentos particulares). 
PRODUTO E RESULTADO 
Promover a melhoria da infraestrutura e qualidade dos estabelecimentos existentes, de modo a 
apresentar um diferencial para que atraia os turistas em Camboriú. 
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Tabela 51 – Ação – Produto Turístico. 
COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 
Produto Turístico 
AÇÃO 

11. Elaboração de projeto de adequação e acessibilidade dos atrativos turísticos. 
DESCRIÇÃO 
Elaborar projeto executivo para adequação dos atrativos turísticos ao acesso às pessoas com 
deficiências ou necessidades especiais., aprimorando sua estrutura para recepção dos turistas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida (rampas de acesso, sinalização específica, placas em braile, 
espaços interativos etc.); executar projeto. 
OBJETIVO 
Promover a adequação dos estabelecimentos e garantir o atendimento às pessoas com deficiência 
e mobilidade reduzida nos principais atrativos turísticos da cidade de modo a conferir acessibilidade 
nas condições pré-estabelecidas pela ABNT NBR 9050. 
JUSTIFICATIVA 
O Art. 2º da Lei Federal 7853/1989 estabelece que "Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar 
às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos 
à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à 
maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar 
pessoal, social e econômico.” 
Além disso, conforme diagnosticado na etapa 2, a acessibilidade ainda é escassa em muitos 
atrativos, sendo necessária diversas melhorias para aumentar o potencial de atração da demanda 
potencial, possibilitando que pessoas com mobilidade reduzida frequentem os atrativos com maior 
facilidade, aumentando inclusive o fluxo turístico por parte das pessoas que ainda enfrentam essas 
dificuldades. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Fortalecimento do turismo; qualificação da acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida; maior fluxo turístico. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
R$ 380.000,00 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Iniciativa privada/ proprietários dos estabelecimentos, Depto. de Turismo da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico de Camboriú, com apoio Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, 
COMTUR 
PRODUTO E RESULTADO 
Estrutura de recepção dos turistas aprimorada àqueles com deficiência e/ou mobilidade reduzida. 
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12.2.2. Comercialização  
 

Tabela 52 – Ação – Comercialização. 
COMPONENTE/ESTRATÉGIA 
Comercialização 
AÇÃO 

12. Elaboração de Plano de Marketing Turístico.  
DESCRIÇÃO 
Elaboração do Plano de Marketing turístico que deverá  contemplar as seguintes etapas: Análise do 
ambiente em que está inserido o destino (fatores externos e internos); o comportamento de compra 
do cliente, atentando para as demandas atual e futura; análise da concorrência; apresentar as 
estratégias, as metas e o plano de ações e plano de financiamento que deve ser detalhado para 
cada um dos elementos do composto de marketing: produto, preço, comunicação e distribuição; 
criação dos conceitos e das marcas e segmentos; proposta de aprimoramento da gestão pública 
para a manutenção das ações de marketing e programa de monitoramento dos resultados obtidos a 
partir da execução do plano. 
OBJETIVO 
Orientar as estratégias de desenvolvimento da atividade turística desenvolvidas para Camboriú, com 
vistas a atingir maior eficiência e eficácia no fortalecimento da marca/definição de uma identidade e 
o posicionamento designado, e na comercialização dos seus produtos, ampliando a atratividade para 
aumentar os fluxos e gastos turísticos no Município. 
JUSTIFICATIVA 
A elaboração e implantação de um plano de marketing tende a fortalecer os segmentos turísticos 
prioritários do Município, consolidando o posicionamento de mercado desejado, contribuindo para o 
desenvolvimento da atividade turística, principalmente em relação à atração de fluxos de visitantes 
de maneira planejada e organizada. O posicionamento turístico de Camboriú deve estar diretamente 
ligado às estratégias de marketing adotadas seja pelos agentes privados ou pelo poder público. 
Diante disso, durante a elaboração do diagnóstico de Camboriú identificou-se a inexistência de uma 
estratégia para promoção dos atrativos e produtos turísticos, além da necessidade de qualificação 
das ações de promoção dos atrativos com o propósito de diversificar o portfólio de produtos das 
agências de receptivo e de emissivo que operam na região. Ressaltando os elementos centrais de 
destaque da oferta identificados na validação da seleção da área turística. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Consolidação das linhas de produtos nos mercados-alvo; instrumentalização dos gestores públicos 
e da iniciativa privada; Incremento no volume de visitantes; aumento da permanência no destino; 
acréscimo no gasto médio por pessoa. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
R$150.000,00 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Depto. de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camboriú; COMTUR 
PRODUTO E RESULTADO 
Criação de uma marca para o posicionamento do destino e criação de um Plano de marketing 
estratégico e operacional. 
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Tabela 53 – Ação – Comercialização. 
COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 
Comercialização  
AÇÃO 

13. Formação de parceria com o observatório de Turismo de Santa Catarina visando obter melhorias 
na gestão da informação.  

DESCRIÇÃO 
Aproximar Camboriú com o observatório de turismo de Santa Catarina, visando obter melhorias na 
gestão da informação; criar uma comissão para consolidação de dados estatísticos relacionados ao 
turismo; estruturar um sistema de informações que gere dados suficientes para se fazer estudos de 
mercado e avaliação de dados históricos sobre as visitas turísticas da região, incluindo as seguintes 
atividades: mapear, revisar e otimizar os procedimentos operacionais de pesquisa; definir as 
métricas gerenciais e os parâmetros estatísticos a serem utilizados; definir o escopo de atuação e 
as pesquisas que deverão ser realizadas com suas devidas periodicidades; elaborar um manual de 
operações das pesquisas; adquirir os equipamentos necessários (computadores e softwares); 
capacitar os técnicos do COMTUR e das secretarias responsáveis pelos Municípios que fazem parte 
da Região Turística Costa Verde Mar. 
OBJETIVO 
Aprimorar e criar o sistema de coleta de informações estratégicas e pesquisa de campo, estabelecer 
a criação de uma metodologia uniformizada para o conjunto de estudos e pesquisas do setor turístico 
dos municípios da Região Turística Costa Verde & Mar, e estruturando fisicamente o setor 
responsável por estas pesquisas. 
JUSTIFICATIVA 
Camboriú faz parte da Região Turística Costa Verde Mar, e é de suma importância que a 
comunicação entre o trade e as secretarias municipais seja eficiente, e criando uma unificação e 
concentração das informações auxiliaria no desenvolvimento do setor turístico. Além disso, é 
fundamental desenvolver e implementar um sistema de informações que contemple todos os dados 
relativos à atividade turística no Município, de modo a alimentar o planejamento público do turismo 
e orientar às iniciativas de investimento.  
A concepção e manutenção de um sistema de informação turística têm como objetivo a integração, 
uniformização e regularidade do fornecimento de informações essenciais para o planejamento da 
atividade turística no território. Para tanto, é necessária a redefinição dos procedimentos 
metodológicos, bem como a estruturação dos setores responsáveis pela realização de estudos e 
pesquisas, em âmbito estadual e municipal. Além disso, um sistema de informações bem estruturado 
requer uma série de estudos. Por fim, para poder executar essas ações é necessário que os órgãos 
responsáveis estejam preparados fisicamente para receber esse volume de trabalho. Faz-se 
necessário a aquisição de computadores, sistemas informacionais e também treinamento e 
qualificação da equipe que tratará a estatística das pesquisas. O fortalecimento do sistema de 
informações municipal além de permitir um melhor uso e análise das informações já coletadas, 
ampliará a base de informações geográfica e qualitativamente, permitindo a melhor compreensão do 
comportamento da demanda atual e potencial pelos atrativos regionais e maximizando os esforços 
e investimentos governamentais no setor. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
O principal benefício do desenvolvimento desta ação já foi mencionado: a estruturação de uma base 
de informações da atividade turística e do comportamento do turista no Costa Verde & Mar. Os 
principais beneficiários desta ação serão os gestores públicos que poderão contar com informações 
detalhadas, precisas e confiáveis para elaboração da política de turismo no município e para auxiliar 
na tomada de decisões de investimentos no setor. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
Ação administrativa 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Depto. de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camboriú, COMTUR 
PRODUTO E RESULTADO 
Um sistema de informações desenvolvido e implementado que contemple todos os dados relativos 
à atividade turística no município, de modo a alimentar o planejamento público do turismo e orientar 
às iniciativas de investimento. 
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12.2.3. Fortalecimento institucional 
 

Tabela 54 – Ação – Fortalecimento Institucional.  
COMPONENTE/ESTRATÉGIA 
Fortalecimento Institucional. 
AÇÃO 

14. Institucionalização do Fundo Municipal de Turismo.  
DESCRIÇÃO 
Institucionalização do Fundo Municipal de Turismo, com a definição por instrumento legal de fontes, 
atribuições e responsabilidades; instrumento de captação e aplicação de recursos para o 
desenvolvimento turístico. 
OBJETIVO 
Organizar a disponibilização de recursos financeiros para o turismo de Camboriú. 
JUSTIFICATIVA 
O fundo municipal de turismo precisa ser estruturado e organizado de forma a permitir o exercício 
de suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente, assim como informar, apropriar e 
apurar custos dos serviços, além de viabilizar a interpretação e a análise dos resultados obtidos da 
aplicação dos recursos área. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Receitas e recursos para o setor do turismo, facilitação do acesso a linhas de financiamento, 
levantamento de recursos no Governo Federal e no governo estadual; viabilidade dos projetos de 
fomento ao turismo; governança do Conselho. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
Ação administrativa 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Dpto. de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camboriú; COMTUR; Câmara 
Municipal de Camboriú; Secretaria de Finanças 
PRODUTO E RESULTADO 
Fundo Municipal de Turismo dotado e institucionalizado no Município.  
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Tabela 55 – Ação – Fortalecimento Institucional.  
COMPONENTE/ESTRATÉGIA 
Fortalecimento Institucional  
AÇÃO 

15. Regulamentação do Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo de Camboriú como Lei no 
Município. 

DESCRIÇÃO 
Após a aprovação do presente Plano (Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo de 
Camboriú), viabilizar o mesmo como uma Lei no Município, que institua-o, defina as atribuições do 
Poder Público no planejamento, princípios básicos que nortearão o desenvolvimento turístico 
municipal, disciplina a prestação de serviços turísticos, a fiscalização dos prestadores de serviços 
turísticas e demais atividades, em consonância com o disposto na Lei nº 11.771/2008, de 17 de 
setembro de 2008, conhecida como Lei Geral do Turismo Brasileira. 
OBJETIVO 
Institucionalizar uma política municipal para o desenvolvimento do turismo em Camboriú. 
JUSTIFICATIVA 
O Plano é um instrumento de planejamento capaz de orientar o desenvolvimento do turismo, aliado 
a conservação de seu patrimônio natural ao desenvolvimento socioeconômico do Município, e é 
importante que seja institucionalizado para que haja a devida execução de tudo o que foi proposto 
no mesmo. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Com a institucionalização do plano será promovido o desenvolvimento territorial do turismo no 
Município e consequentemente a melhora na qualidade do produto turístico no destino, e os objetivos 
específicos da 1ª etapa dos trabalhos poderão ser atingidos. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
Ação administrativa 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Depto. de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camboriú, COMTUR, 
Procuradoria do Município e Câmara dos Vereadores 
PRODUTO E RESULTADO 
Criação da Minuta de Lei do Plano. 
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Tabela 56 – Ação – Fortalecimento Institucional.  
COMPONENTE/ESTRATÉGIA 
Fortalecimento Institucional  
AÇÃO 
16. Fortalecimento institucional do órgão oficial de turismo no Município e a qualificação de sua 

capacidade administrativa, e promover a modernização administrativa e institucional do 
Município.  

DESCRIÇÃO 
Criação de uma Secretaria do Turismo no Município; consolidação do seu quadro técnico; 
contratação de novos profissionais para mão de obra especializada (abertura de concurso público 
para contratação de um Turismólogo, por exemplo); promover cursos de especialização para os 
membros da pasta municipal do turismo no Município; desenvolver ações que promovam a incidência 
dessa instância de governança na formulação e acompanhamento das políticas públicas de turismo. 
OBJETIVO 
Fortalecer o relacionamento institucional com governanças ligadas ao turismo. 
JUSTIFICATIVA 
Além do COMTUR, há em Camboriú um departamento dentro da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico responsável pelo turismo no Município, no entanto, não há uma secretaria específica 
para o setor, e é evidente que o turismo local vem se desenvolvendo ao longo dos anos e continuará 
em um ritmo crescente, em razão da existência de novos projetos decorrentes do Plano e também 
do fluxo de visitantes esperado. Além disso, segundo dados levantados no diagnóstico há poucos 
recursos humanos na Pasta Municipal do Turismo e sem especialização. Visto isso, é importante 
que o setor venha se fortalecendo e modernizando com o tempo para que mesmo se mantenha 
sempre capacitado e atualizado. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Manter os principais atores da gestão pública do turismo sempre capacitados; setor turístico 
favorecido. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
R$50.000,00 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Depto. de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camboriú, COMTUR 
PRODUTO E RESULTADO 
Melhoria do desempenho da gestão do turismo do Município e desenvolvimento no setor. 
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Tabela 57 – Ação – Fortalecimento Institucional.  
COMPONENTE/ESTRATÉGIA 
Fortalecimento Institucional  
AÇÃO 
17. Integração de Camboriú aos novos grupos operadores de turismo.  
DESCRIÇÃO 
Promover a integração de Camboriú com novos grupos operadores de turismo de modo a incentivar 
as agências turísticas de outros municípios a vender Camboriú como um atrativo, com foco nos 
segmentos prioritários (ecoturismo e turismo no espaço rural); promover a divulgação do destino 
através das mídias sociais e sites de agencias com o aporte de um profissional de “relações 
públicas”, a fim de ampliar o fluxo de turistas para a região; divulgar os atrativos do Município de 
forma a desassociar a imagem de Camboriú com Balneário Camboriú; organizar encontros e 
reuniões com empresas e empreendedores do trade turístico, para que possam apresentar seus 
produtos e serviços, estimulando a aproximação deste grupo para formatação do receptivo. 
OBJETIVO 
Criar uma maior interação entre o visitante e a cidade de Camboriú estreitando os laços entre os 
interlocutores, bem como oferecer de maneira eficaz os serviços turísticos e os atrativos que o 
Município dispõe. 
JUSTIFICATIVA 
Conforme diagnosticado, Camboriú ainda carece de posicionamento de segmento de mercado 
dentro do setor de turismo, principalmente com os grandes grupos operadores do turismo nacional.  
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Maior número de turistas em Camboriú; aumento e diversificação da oferta turística. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
Ação administrativa 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Depto. de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camboriú, COMTUR, agências 
de turismo 
PRODUTO E RESULTADO 
Disponibilização do Município como destino turístico para novas agências emissoras; uma maior 
interação com o visitante e com o turista em potencial, fortalecendo os segmentos turísticos do 
Município. 
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Tabela 58 – Ação – Fortalecimento Institucional.  
COMPONENTE/ESTRATÉGIA 
Fortalecimento Institucional  
AÇÃO 

18. Fortalecimento das iniciativas de base comunitária no município.  
DESCRIÇÃO 
Estímulo à população a fim de fortalecer as iniciativas de base comunitária no Município. 
OBJETIVO 
Fortalecer a participação da comunidade no processo de desenvolvimento da atividade turística de 
base comunitária. 
JUSTIFICATIVA 
O turismo de base comunitária respeita as heranças culturais e tradições locais e promove o diálogo 
e a interação entre visitantes e visitados, e pode auxiliar no desenvolvimento econômico e social das 
comunidades envolvidas.  
O setor de hospedagem de Camboriú, por exemplo, encontra-se em fase de desenvolvimento, e uma 
possibilidade seria a capacitação da comunidade local para a criação de meios alternativos de 
hospedagem. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Diversificação dos serviços ofertados; maior geração e distribuição de renda; um número maior de 
turistas se hospedando no Município; desenvolvimento do turismo. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
R$150.000,00 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Depto. de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camboriú, COMTUR, Fundação 
do Meio Ambiente (FUCAM), Secretaria de Agricultura e EPAGRI (Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) 
PRODUTO E RESULTADO 
Um número maior de turistas se hospedando no Município e diversificando pelo turismo de base 
comunitária. 
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Tabela 59 – Ação – Fortalecimento Institucional.  
COMPONENTE/ESTRATÉGIA 
Fortalecimento Institucional  
AÇÃO 

19. Realização de eventos e encontros de integração entre o trade turístico.  
DESCRIÇÃO 
Incentivo e fortalecer à participação popular, favorecendo parcerias e construção da rede de turismo 
principalmente entre os órgãos públicos e a população de Camboriú; fortalecer a governança local 
por meio do COMTUR. 
OBJETIVO 
Retratar a real situação do Município, identificando as principais demandas, problemas, bem como 
as potencialidades do Turismo. 
JUSTIFICATIVA 
A participação popular traz ganhos reais para os cidadãos e também para a efetividade das ações 
de desenvolvimento no setor. Ao contar com a sociedade, há maior chance de as ações serem 
consistentes e eficazes, melhorando o desempenho administrativo, contribuindo não só para os 
visitantes, mas principalmente para a população que depende das atividades turísticas no Município 
de Camboriú. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Atestar a veracidade da situação atual do Município; setor turístico favorecido. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
Ação Administrativa 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Depto. de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camboriú, COMTUR 
PRODUTO E RESULTADO 
Desenvolvimento no setor turístico com uma democracia forte com maior participação popular. 
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12.2.4. Infraestrutura e serviços básicos 
 

Tabela 60 – Ação – Infraestrutura e Serviços Básicos. 
COMPONENTE/ESTRATÉGIA 
Comercialização  
AÇÃO 

20. Aquisição de equipamentos, viaturas e novas tecnologias para a segurança pública municipal. 
DESCRIÇÃO 
Promover a gestão junto ao Governo do Estado, no sentido de obter melhorias nas condições da 
segurança pública municipal, dotando o efetivo com melhores condições de trabalho para 
aprimoramento da segurança na zona urbana, rural e atrativos turísticos. 
OBJETIVO 
Garantir condições adequadas de segurança e proteção ao cidadão e aos turistas que visitam o 
Município de Camboriú. 
JUSTIFICATIVA 
Parte dos turistas entrevistados na pesquisa de demanda realizada no diagnóstico se mostraram 
insatisfeitos com os serviços de segurança oferecidos pelo Município, e o levantamento realizado 
confirma que esse serviço é ineficiente, não atendendo a necessidade dos turistas e da população 
em geral, devendo ser expandido principalmente nos períodos de maior fluxo turístico. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Maior segurança oferecida à população e aos turistas; melhor imagem do destino. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
R$ 300.000,00 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Prefeitura Municipal, Secretaria de Segurança Pública do Estado 
PRODUTO E RESULTADO 
Corpo de Segurança disponível no Município qualificado e equipado; população e turistas com maior 
segurança para circular no Município e frequentar os atrativos. 
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Tabela 61 – Ação – Infraestrutura e Serviços Básicos. 
COMPONENTE/ESTRATÉGIA 
Infraestrutura e Serviços Básicos  
AÇÃO 

21. Elaboração de projeto e construção de um novo espaço para o Posto de Informações Turísticas 
de Camboriú.  

DESCRIÇÃO 
Adquirir um novo terreno para implantação do espaço no Município de Camboriú, de preferência na 
área urbana; elaborar projeto básico e executivo de arquitetura e engenharia para construção de um 
novo edifício para o Posto de Informações Turísticas Posto; executar a obra para construir o espaço. 
OBJETIVO 
Oferecer melhor infraestrutura para atender a demanda de informações e divulgação dos atrativos, 
e para os funcionários do local. 
JUSTIFICATIVA 
A localização do Posto de Informações Turísticas existente em Camboriú é inadequada, visto que se 
situa nas margens da Avenida principal de acesso ao Município que é muito movimentada. Além da 
localização, a estrutura precisa de melhorias tendo em vista que a área do estacionamento é 
insuficiente, já que é compartilhada entre os turistas, funcionários e o comércio local que também se 
utiliza do estacionamento, e o espaço não atende as necessidades dos usuários, pois o mesmo 
precisa ser dividido e compartilhado com a equipe da diretoria do departamento de turismo da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico que desenvolve suas atividades no mesmo local. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Novo espaço para receber os turistas interessados em buscar informações no posto, e melhor 
estrutura para os funcionários que trabalham no local. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Avaliar possíveis impactos ambientais com a obra, de acordo com o terreno escolhido 
CUSTO ESTIMADO 
R$630.000,00 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Prefeitura Municipal; Dpto. de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camboriú, 
em parceria com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Planejamento Urbano. 
PRODUTO E RESULTADO 
Construção de um novo espaço para o Posto de Informações Turísticas. 
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Tabela 62– Ação – Infraestrutura e Serviços Básicos. 
COMPONENTE/ESTRATÉGIA 
Infraestrutura e serviços básicos 
AÇÃO 

22. Elaboração e implementação de projeto de sinalização turística.  
DESCRIÇÃO 
Manter atualizada a sinalização turística por meio do levantamento das áreas que necessitam de 
placas informativas e confecção das placas nos padrões internacionais em 3 idiomas (português, 
espanhol e inglês), garantindo aos usuários eficiência e segurança para chegar ao destino, em 
sintonia com as recomendações do IPHAN e da UNESCO; elaborar projeto básico e executivo de 
sinalização de orientação com a interpretação turística das trilhas de acordo com a sinalização 
adotada pelo ICMBio no Sistema de Trilhas de Longo Curso; elaborar um editorial de contratação do 
serviço; implantação do sistema de sinalização. 
OBJETIVO 
Promover a segurança e o acesso aos destinos escolhidos por seus usuários. 
JUSTIFICATIVA 
A sinalização turística é de extrema importância para uma cidade atender de forma adequada aos 
seus visitantes e, além disso, uma Estância Turística deve dispor de sinalização indicativa de 
atrativos turísticos, e em Camboriú ainda há pontos do Município com carência de sinalização / 
placas informativas. É a partir da sinalização que os turistas e a população interessada se 
locomovem pelo Município e seus atrativos de forma prática e segura, conforme as orientações por 
ela indicadas, e por esse motivo, manter a sinalização atualizada e adequada significa garantir 
orientação dos visitantes, direcionar os fluxos e informar sobre as características dos atrativos, 
roteiros e destinos pretendidos. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Melhoria dos serviços oferecidos; melhoria do atendimento ao turista; maior satisfação dos turistas 
que visitam Camboriú; deslocamento facilitado; frequência de turistas que usufruem dos atrativos 
turísticos; melhoria do atendimento ao turista, com um destino mais seguro, informativo. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
R$ 575.000,00 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Secretaria de Planejamento Urbano, Departamento de Turismo e Departamento de Trânsito - 
Possível parceria público/privado 
PRODUTO E RESULTADO 
Sinalização turística do Município sempre atualizada e adequada.  
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Tabela 63 – Ação – Infraestrutura e Serviços Básicos. 
COMPONENTE/ESTRATÉGIA 
Infraestrutura e serviços básicos 
AÇÃO 

23. Implantação e/ou aprimoramento da iluminação dos atrativos e vias de acesso no Município.  
DESCRIÇÃO 
Elaboração e implantação de projeto de iluminação pública nos atrativos e vias de acesso ao 
município. 
OBJETIVO 
Assegurar o fornecimento de energia elétrica e a iluminação adequada dos atrativos turísticos e vias 
de acesso do Município. 
JUSTIFICATIVA 
A iluminação permite que os atrativos e pontos turísticos do Município possam ser visitados também 
no período noturno, além da iluminação nas vias de acesso que permite o turista a chegar com maior 
facilidade em seu destino. Camboriú ainda carece com a falta de iluminação em alguns pontos, e 
necessita de melhorias e manutenção em outros. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Atrativos podem ser visitados a noite com maior segurança; qualidade e acessibilidade aos 
moradores e turistas/ melhoria no atendimento ao turismo e maior satisfação dos turistas que visitam 
Camboriú. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
R$ 1.800.000,00 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Município (CELESC), com apoio da 
Prefeitura Municipal/Secretaria de Planejamento Urbano e Departamento de Trânsito. 
PRODUTO E RESULTADO 
Maior iluminação nos atrativos e vias de acesso no Município. 
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Tabela 64 – Ação – Infraestrutura e Serviços Básicos. 
COMPONENTE/ESTRATÉGIA 
Infraestrutura e serviços básicos 
AÇÃO 

24. Elaboração de estudos de viabilidade para a melhoria da circulação e do transporte de Camboriú.  
DESCRIÇÃO 
Abertura de licitação para a elaboração de estudos de viabilidade, visando a melhoria na circulação 
e o transporte em Camboriú, de modo a solucionar os problemas de circulação diagnosticados; 
estudar meios de criar a oferta dos transportes públicos/privados para acesso aos atrativos distantes 
do centro da cidade, através das seguintes medidas: ampliação/criação das linhas de ônibus, assim 
como sua frequência, nas regiões distantes, adoção a tarifa única nos finais de semana e parcerias 
com o trade de transportes privados, que possam disponibilizar vans. 
OBJETIVO 
Melhorar os acessos aos atrativos turísticos mais distantes a fim de diminuir o custo do roteiro; 
aumentar o uso do transporte público pela população e turistas aos finais de semana. 
JUSTIFICATIVA 
Conforme levantamento realizado no diagnóstico, há poucas opções de transporte público para as 
atrações turísticas do interior. Outra paralela é devido ao fato de o Congresso Internacional dos 
Gideões ocasionar um trânsito caótico que dificulta a vinda de um grande número de turistas, e a 
criação/ aumento da rede de transporte público facilitaria, por exemplo, na diminuição do número de 
automóveis independentes nas ruas, que muitas vezes transportam somente 1 ou 2 pessoas. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Promover a melhoria do transporte público e qualificação do sistema de transporte 
do Município de Camboriú. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Avaliar possíveis impactos ambientais 
CUSTO ESTIMADO 
Ação administrativa 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Departamento de Trânsito e Iniciativa 
Privada. 
PRODUTO E RESULTADO 
Aumento da oferta de transporte público para acesso aos atrativos e o aumento do uso de 
transporte público. 
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Tabela 65 – Ação – Infraestrutura e Serviços Básicos. 
COMPONENTE/ESTRATÉGIA 
Infraestrutura e serviços básicos 
AÇÃO 

25. Elaboração de estudos junto ao departamento responsável pelo trânsito e mobilidade do 
Município com o objetivo de estabelecer estratégias de acesso aos pontos turísticos.  

DESCRIÇÃO 
Buscar técnicos especializados em mobilidade urbana para realizar estudos e traçar diretrizes de um 
turismo ordenado e sustentável para o Município de Camboriú, com foco na criação de novas vias 
de acesso aos pontos turísticos, principalmente os atrativos naturas, com difícil acesso via terrestre, 
a fim de promover melhorias nas vias existentes, principalmente as de maior fluxo. 
OBJETIVO 
Facilitar o acesso aos atrativos turísticos e promover a locomoção de veículos de forma ordenada e 
com fluidez. 
JUSTIFICATIVA 
Conforme diagnosticado, há uma certa dificuldade de acesso a alguns atrativos naturais, que devem 
ser melhorados, além de não ser todas as ruas que possuem pavimentação asfáltica. Outro fator de 
destaque é o trânsito caótico nas principais vias de acesso.  Com a melhoria desses acessos fará 
com que o número de veículos aumente consideravelmente, principalmente no período de alta 
temporada.  
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Facilitar o deslocamento e a acessibilidade da população e os turistas com melhores acessos aos 
atrativos; satisfação dos moradores e turistas e maior infraestrutura. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Avaliar possíveis impactos ambientais de acordo com as obras que deverão ser realizadas 
CUSTO ESTIMADO 
R$ 225.000,00 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Prefeitura Municipal; Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, dpto. de trânsito e possível parceria 
privada. 
PRODUTO E RESULTADO 
Melhoria das vias de acesso aos atrativos; maior fluidez no trânsito e consequentemente melhor 
qualidade de vida aos moradores e turistas. 
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Tabela 66 – Ação – Infraestrutura e Serviços Básicos. 
COMPONENTE/ESTRATÉGIA 
Infraestrutura e serviços básicos 
AÇÃO 

26. Ampliação dos serviços de telefonia móvel no Município de Camboriú.  
DESCRIÇÃO 
Aprimorar os serviços de comunicação, de modo a disponibilizar acesso gratuito à internet via wi-fi 
em alguns atrativos, através da realização de parcerias com empresas privadas; aprimorar os 
serviços das operadoras existentes realizando mapeamento da cobertura de telefonia celular, 
diagnosticando as áreas que ainda não possuem cobertura e fazendo parcerias com essas 
operadoras.  
OBS.: Os locais a serem contemplados deverão ser de maior fluxo turístico e serão definidos por 
equipe técnica do Governo Municipal em parcerias com o COMTUR. 
OBJETIVO 
Proporcionar ao turista uma cobertura de sinal e internet de melhor qualidade, oferecendo uma 
experiência turística mais completa, podendo até divulgar o atrativo durante a visita. 
JUSTIFICATIVA 
Alguns pontos turísticos de Camboriú não possuem cobertura do sinal de telefone ou entram em 
colapso nos períodos de maior fluxo de turistas, impossibilitando os turistas de se comunicarem pelo 
celular. O uso do celular para o turismo atualmente possibilita que os visitantes possam até divulgar 
o atrativo em suas redes sociais durante a visita, além de garantir maior segurança em caso de o 
turista precisar se comunicar com alguém, chamar um taxi ou até mesmo registrar uma ocorrência. 
Visto isso, é importante investir no setor para o desenvolvimento do turismo no Município.  
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Melhorar a qualidade da infraestrutura dos postos turísticos, facilitando a utilização de serviços 
online; turistas e população com melhor infraestrutura nos atrativos e maior segurança em locais que 
antes não possuíam cobertura. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Não se aplica 
CUSTO ESTIMADO 
R$ 750.000,00 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Iniciativa privada, por parte das empresas de comunicação do Município, com apoio das secretarias 
municipais e COMTUR. 
PRODUTO E RESULTADO 
Melhoria da qualidade cobertura e dos serviços de comunicação oferecidos. 
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12.2.5. Gestão ambiental 
 

Tabela 67 – Ação – Gestão Ambiental. 
COMPONENTE/ESTRATÉGIA 
Gestão Ambiental 
AÇÃO 

27. Elaboração ou revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.  
DESCRIÇÃO 
O Plano Municipal de Saneamento Básico deve conter a projeção de objetos para abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e coleta de lixo. O Plano deve contemplar 
no mínimo as seguintes etapas: plano de mobilização, diagnóstico, prognóstico e planejamento 
estratégico e plano de ações. As ações devem prever a melhoria da gestão e planejamento do 
saneamento básico no Município de Camboriú, buscando meios de implementar projetos e obras 
que busquem melhorar as condições, com implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto, 
abastecimento de água e a rede de drenagem urbana com a execução de galerias de águas pluviais 
na sede municipal; ampliação dos sistemas de drenagem superficial, as capacidades de escoamento 
e regularização de vazões dos rios, córregos e estruturas hidráulicas que compõem o sistema de 
drenagem; ampliação do número de residências com abastecimento de água tratada, realizando um 
levantamento com a empresa de água e esgoto da cidade; proceder campanhas e informação para 
que sejam feitas as conexões na rede de esgoto; e exigência de tratamento de esgoto para os novos 
projetos de construção. 
OBJETIVO 
Garantir uma melhoria nas condições de qualidade de vida da população e salubridade ambiental no 
Município, que implicam diretamente nas atividades turísticas e na imagem que o destino passa ao 
turista. 
JUSTIFICATIVA 
Não é possível considerar a utilização plena de Camboriú como atrativo turístico, sem considerar 
projetos para a melhoria das condições e infraestrutura do Município. A oferta, bom funcionamento 
e atendimento de serviços de infraestrutura básica como o saneamento, implicam diretamente no 
turismo, e conforme levantamento realizado, Camboriú ainda carece de diversas melhorias nesse 
quesito e um planejamento para o mesmo. Foi diagnosticada a inexistência de um sistema de 
esgotamento sanitário coletivo no Município, além da drenagem urbana não atender a área urbana 
em sua totalidade, causando sérios problemas com inundações. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
O investimento em saneamento auxilia no meio ambiente, diminui gastos na saúde e com 
manutenção; maior infraestrutura para Camboriú, com a valorização das propriedades existentes 
nas áreas beneficiadas; redução de danos às propriedades; escoamento rápido das águas 
superficiais, facilitando o tráfego por ocasião das chuvas; uma boa imagem do destino para o turista; 
maior satisfação dos munícipes e turistas. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Lei nº 14.026, 15 de julho de 2020 – atualiza o marco legal do saneamento básico. 
CUSTO ESTIMADO 
R$ 150.000,00 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Saneamento Básico 
PRODUTO E RESULTADO 
Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
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Tabela 68 – Ação – Gestão Ambiental. 
COMPONENTE/ESTRATÉGIA 
Gestão Ambiental  
AÇÃO 

28. Elaboração de diagnóstico socioambiental para interesse de criação de UCs.  
DESCRIÇÃO 
Realizar levantamento das áreas verdes junto ao órgão responsável pelo Meio Ambiente do 
Município (FUCAM); implementar as unidades de conservação, contemplando: instituição de 
instrumento legal, com assessoramento para a criação e implantação, a ser presidido pelo órgão 
responsável pela administração da UC, devendo considerar a elaboração do regimento interno e a 
delimitação de participação de representantes da sociedade civil, empresariado local, poder público 
e comunidades do entorno; elaboração do Plano de Manejo em conjunto ao Conselho, constituído, 
tendo por finalidade a elaboração do instrumento, devendo ser observado minimamente a realização 
das seguintes etapas: diagnóstico socioambiental; definição dos objetivos gerais e específicos de 
manejo para cada UC criada; estabelecimento de diretrizes para o seu desenvolvimento; definição 
de ações específicas para o manejo da UC; definição do uso público; estabelecimento de 
zoneamento; implementação da UC, através de assessoramento pós criação do Plano de Manejo, 
visando o estabelecimento das ações primordiais ao início das atividades de uso público na área 
protegida. 
OBJETIVO 
Compatibilizar o ecossistema com o uso sustentável dos recursos naturais do Município, evitando a 
degradação do meio, visando a proteção ambiental e o aumento de possibilidades para uso público 
das áreas naturais. 
JUSTIFICATIVA 
As Unidades de Conservação possuem importante papel no desenvolvimento do turismo devido às 
possibilidades de uso público vinculado ao ecoturismo e turismo de aventura. Elas têm a função de 
salvaguardar a representatividade de porções significativas e ecologicamente viáveis das diferentes 
populações, habitats e ecossistemas do território e das águas jurisdicionais, preservando o 
patrimônio biológico existente. Além disso, garantem às populações tradicionais o uso sustentável 
dos recursos naturais de forma racional e ainda propiciam às comunidades do entorno o 
desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Preservação dos ecossistemas existentes no Município; incremento de áreas protegidas no 
Município; conservação dos recursos naturais; maximização da relação entre o turismo e o Meio 
Ambiente em Camboriú; unidade de conservação podendo ser utilizada também para o turismo 
ecológico. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 – Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza 
CUSTO ESTIMADO 
Ação administrativa 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Fundação do Meio Ambiente com apoio do Depto. de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico de Camboriú, COMTUR e possível parceria público/privada. 
PRODUTO E RESULTADO 
Novas áreas de valor ambiental no Município com gestão fortalecida e adequada ao uso público 
vinculadas ao turismo. 
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Tabela 69 – Ação – Gestão Ambiental. 
COMPONENTE/ESTRATÉGIA 
Gestão Ambiental  
AÇÃO 

29. Criação e implementação de programas, normas e ações para a conservação do meio ambiente.  
DESCRIÇÃO 
Sensibilização dos moradores da região com a criação e implementação de programas, normas e 
ações para a conservação do meio ambiente a fim de promover campanhas continuadas com foco 
na educação ambiental; utilizar áreas de preservação existente do Município para criar roteiros com 
trilhas educativas ou flutuação com boias para desenvolver o ecoturismo, turismo de aventura ou até 
mesmo a contemplação de Camboriú; criar cartilhas de boas práticas do turismo nas áreas naturais 
e rurais. 
OBJETIVO 
Criar os instrumentos necessários ao exercício das funções de planejamento e controle de todas as 
atividades que tenham interferência no meio ambiente do Município. 
JUSTIFICATIVA 
Um programa de sensibilização e capacitação é uma valiosa iniciativa para difundir a importância 
ambiental para o Município, mostrando à comunidade quais os benefícios que o mesmo traz para a 
população, e a necessidade de desenvolver o turismo aliado a práticas de conservação do meio 
ambiente. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Moradores da região com maior interesse pela conservação do meio ambiente; minimização dos 
problemas relacionados à exploração ambiental; mudança de hábitos para um estilo de vida mais 
saudável e benéfico ao meio ambiente. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Lei Federal n° 9.795, de 27 de abril de 1999, dispõe a educação ambiental, institui a Política Nacional 
de Educação Ambiental e dá outras providências. 
CUSTO ESTIMADO 
R$ 70.000,00 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Fundação do Meio Ambiente com apoio do Depto. de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico de Camboriú, COMTUR e possível parceria público/privada. 
PRODUTO E RESULTADO 
Aumento do interesse e compreensão da população a respeito do meio ambiente aliado ao 
desenvolvimento turístico do Município, e prevenção de impactos negativos no meio ambiente 
relacionados à atividade turística. 
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Tabela 70 – Ação – Gestão Ambiental. 
COMPONENTE/ESTRATÉGIA 
Gestão Ambiental  
AÇÃO 

30. Realização de cursos de educação ambiental e palestras para os alunos nas escolas do 
Município de Camboriú, como incentivo ao Programa Tatu Socioambiental (Lei n°3296/2020).  

DESCRIÇÃO 
Promoção de cursos e eventos que visem a educação ambiental voltados para alunos da rede 
pública do município; realização de passeios/visitas de sensibilização ambiental nas áreas 
preservadas com alunos das escolas. 
OBJETIVO 
Estimular a formação de uma consciência crítica junto a população, incluindo o público mais jovem, 
e conscientizá-los da postura ambiental que deve ser adotada ao utilizar os atrativos e para a 
conservação do Meio Ambiente, dentro e fora do Município. 
JUSTIFICATIVA 
A Educação Ambiental, segundo a Lei Federal n° 9.795, de 27 de abril de 1999 (Dispõe sobre a 
educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências), é 
um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente em todos 
os níveis e modalidades do processo educativo formal e não-formal. 
BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 
Consciência crítica desenvolvida na população sobre os problemas ambientais; maior estímulo a 
tentar buscar soluções para estes problemas, visando a preservação do Meio Ambiente e prevenção 
dos impactos negativos relacionados à atividade turística. 
NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 
Lei Federal n° 9.795, de 27 de abril de 1999 (Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 
CUSTO ESTIMADO 
R$ 50.000,00 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 
Secretaria da Educação, Fundação do Meio Ambiente, em parceria com o Depto. de Turismo da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camboriú, Secretaria de Educação e COMTUR 
PRODUTO E RESULTADO 
Preservação da natureza com educação ambiental e prevenção de impactos negativos no meio 
ambiente relacionados à atividade turística. 
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A tabela a seguir apresenta o custo total das ações propostas para o Município de Camboriú.  

 
Tabela 71 – Investimento total proposto, por ação e programa independente da fonte de financiamento. 

AÇÕES VALOR (R$) ** 
1. Elaboração de projeto e construção de um novo espaço municipal para eventos no município. R$ 1.200.000,00 
2. Criação e formatação de calendário de eventos em feiras e demais solenidades ligadas aos segmentos turísticos 

prioritários.  Ação administrativa 

3. Elaboração e implementação de projetos de interpretação e educação patrimonial, bem como qualificar, conservar e 
realizar a manutenção de bens culturais.  R$ 800.000,00 

4. Capacitação e qualificação para condutores para o ecoturismo.  R$ 540.000,00 
5. Elaboração e implementação de um Plano de Negócios para o desenvolvimento do Ecoturismo em Camboriú.  R$ 305.000,00 
6. Criação de programas de incentivo para captação de novos investidores para o fomento do turismo municipal.  Ação administrativa 
7. Criação de novos roteiros como estratégia de roteirização turística.  R$ 690.000,00 
8. Criação de produtos gastronômicos exclusivos de referência local de Camboriú. Ação administrativa 
9. Capacitação da mão-de-obra local de comércio, restaurantes, hotéis.  R$ 650.000,00 

10. Ampliação de rede hoteleira existente.  Ação administrativa 
11. Elaboração de projeto de adequação e acessibilidade dos atrativos turísticos. R$ 380.000,00 
12. Elaboração de Plano de Marketing Turístico. R$ 150.000,00 
13. Formação de parceria com o observatório de Turismo de Santa Catarina visando obter melhorias na gestão da 

informação.  Ação administrativa 

14. Institucionalização do Fundo Municipal de Turismo.  Ação administrativa 
15. Regulamentação do Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo de Camboriú como Lei no Município. Ação administrativa 
16. Fortalecimento institucional do órgão oficial de turismo no Município e a qualificação de sua capacidade administrativa, e 

promover a modernização administrativa e institucional do Município.  R$ 50.000,00 

17. Integração de Camboriú aos novos grupos operadores de turismo.  Ação administrativa 
18. Fortalecimento das iniciativas de base comunitária no município.  R$ 150.000,00 
19. Realização de eventos e encontros de integração entre o trade turístico.  Ação administrativa 
20. Aquisição de equipamentos, viaturas e novas tecnologias para a segurança pública municipal. R$ 300.000,00 
21. Elaboração de projeto e construção de um novo espaço para o Posto de Informações Turísticas de Camboriú.  R$ 630.000,00 
22. Elaboração e implementação de projeto de sinalização turística.  R$ 575.000,00 
23. Implantação e/ou aprimoramento da iluminação dos atrativos e vias de acesso no Município.  R$ 1.800.000,00 
24. Elaboração de estudos de viabilidade para a melhoria da circulação e do transporte de Camboriú.  Ação administrativa 
25. Elaboração de estudos junto ao departamento responsável pelo trânsito e mobilidade do Município com o objetivo de 

estabelecer estratégias de acesso aos pontos turísticos. R$ 225.000,00 
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26. Ampliação dos serviços de telefonia móvel no Município de Camboriú.  R$ 750.000,00 

27. Elaboração ou revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.  R$ 150.000,00 
28. Elaboração de diagnóstico socioambiental para interesse de criação de UCs.  Ação administrativa 
29. Criação e implementação de programas, normas e ações para a conservação do meio ambiente.  R$ 70.000,00 
30. Realização de cursos de educação ambiental e palestras para os alunos nas escolas do Município de Camboriú, como 

incentivo ao Programa Tatu Socioambiental (Lei n°3296/2020).  R$ 50.000,00 

Total R$ 10.135.000,00 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 
** Vale ressaltar que o custo total é uma estimativa, que poderá sofrer alterações devido a uma série de fatores que tange ao setor público, como por 

exemplo as licitações. 
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A tabela a seguir apresenta o cronograma de implantação e execução das ações, sendo estipuladas como ações de curto, 

médio e longo prazo. 

  
Tabela 72 – Cronograma de implantação/ execução das ações. 

AÇÕES 
PRAZO 

CURTO MÉDIO LONGO 
(2 anos) (5 anos) (10 anos) 

1)   Elaboração de projeto e construção de um novo espaço municipal para eventos no município.        
2)   Criação e formatação de calendário de eventos em feiras e demais solenidades ligadas aos segmentos 
turísticos prioritários. 

      

3)   Elaboração e implementação de projetos de interpretação e educação patrimonial, bem como qualificar, 
conservar e realizar a manutenção de bens culturais.  

      

4)   Capacitação e qualificação para condutores para o ecoturismo.        
5)   Elaboração e implementação de um Plano de Negócios para o desenvolvimento do Ecoturismo em 
Camboriú. 

      

6)   Criação de programas de incentivo para captação de novos investidores para o fomento do turismo 
municipal. 

      

7)   Criação de novos roteiros como estratégia de roteirização turística.        
8)   Criação de produtos gastronômicos exclusivos de referência local de Camboriú.        
9)   Capacitação da mão-de-obra local de comércio, restaurantes, hotéis.       
10)   Ampliação de rede hoteleira existente.        
11)   Elaboração de projeto de adequação e acessibilidade dos atrativos turísticos.       
12)   Elaboração de Plano de Marketing Turístico.        
13)   Formação de parceria com o observatório de Turismo de Santa Catarina visando obter melhorias na 
gestão da informação.  

      

14)   Institucionalização do Fundo Municipal de Turismo.        
15)   Regulamentação do Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo de Camboriú como Lei no Município.       
16)   Fortalecimento institucional do órgão oficial de turismo no Município e a qualificação de sua capacidade 
administrativa, e promover a modernização administrativa e institucional do Município.  

      

17)   Integração de Camboriú aos novos grupos operadores de turismo.        
18)   Fortalecimento das iniciativas de base comunitária no município.        
19)   Realização de eventos e encontros de integração entre o trade turístico.        
20)   Aquisição de equipamentos, viaturas e novas tecnologias para a segurança pública municipal.     
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21)   Elaboração de projeto e construção de um novo espaço para o Posto de Informações Turísticas de 
Camboriú.  

      

22)   Elaboração e implementação de projeto de sinalização turística.        
23)   Implantação e/ou aprimoramento da iluminação dos atrativos e vias de acesso no Município.        
24)   Elaboração de estudos de viabilidade para a melhoria da circulação e do transporte de Camboriú.        
25)   Elaboração de estudos junto ao departamento responsável pelo trânsito e mobilidade do Município com o 
objetivo de estabelecer estratégias de acesso aos pontos turísticos. 

      

26)   Ampliação dos serviços de telefonia móvel no Município de Camboriú.        
27)   Elaboração ou revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.        
28)   Elaboração de diagnóstico socioambiental para interesse de criação de UCs.        
29)   Criação e implementação de programas, normas e ações para a conservação do meio ambiente.        
30)   Realização de cursos de educação ambiental e palestras para os alunos nas escolas do Município de 
Camboriú, como incentivo ao Programa Tatu Socioambiental (Lei n°3296/2020).  

      

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 
Nota: Ações de longo prazo não necessariamente devem começar a ser executadas ao final da vigência do Plano, podendo ser realizadas de forma 

contínua. 
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12.3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS POTENCIAIS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES. 
 

Tabela 73 – Avaliação dos Impactos Potenciais de Implementação das ações. 
Impactos potenciais 

AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

1)   Elaboração 
de projeto e 
construção de 
um novo espaço 
municipal para 
eventos no 
município. 

• Facilidade 
de acesso as 
informações; 

• Proteção dos 
ecossistema
s e os 
serviços 
ambientais 
deles 
oriundos; 

• Informação 
ao turista de 
maneira 
adequada; 

• Impactos 
oriundos das 
obras em 
ambientes 
naturais; 

• Criação de 
novos 
empregos; 

• Geração de 
renda; 

• Local para 
disfrute da 
população; 

• Ociosidade 
do terreno 
quando o 
mesmo não 
estiver em 
uso; 

• Sobrecarga 
no eixo 
viário. 

• Atrair um 
fluxo de 
turistas 
maior; 

• Aumento no 
número de 
eventos no 
município; 

• Aumento da 
diversificaçã
o da oferta 
turística. 

• Gastos com 
infraestrutur
a; 

• Temporalida
de (fluxo 
grande de 
turistas, mas 
apenas nos 
períodos de 
eventos). 

• Preservação 
da cultura 
local; 

• Incentivo ao 
desenvolvim
ento 
regional; 

• Descaracteri
zação da 
cultura local. 

2)   Criação e 
formatação de 
calendário de 
eventos em 
feiras e demais 
solenidades 
ligadas aos 
segmentos 
turísticos 
prioritários. 

• Uso racional 
dos recursos 
naturais; 

• Aumento na 
geração de 
resíduos; 

• Aumento do 
consumo de 
recursos 
hídricos; 

• Aumento de 
efluentes 
domésticos; 

• Aumento da 
pressão 
sobre o 
ecossistema; 

• Fomento da 
cadeia 
produtiva do 
turismo; 

• Geração de 
fluxo 
turístico; 

• Diversificaçã
o da oferta 
turística; 

• Geração de 
renda; 

• Sem impacto 
social 
negativo 
significativo 
por se tratar 
de uma ação 
administrativ
a. 

• Diversificaçã
o dos 
serviços 
ofertados; 

• Aumento no 
número 
maior de 
turistas 
interessados 
no 
Município; 

• Aumento dos 
gastos 
gerados 

• Custo 
elevado na 
manutenção 
de todos os 
atrativos 
turísticos e 
outros 
elementos 
de 
infraestrutur
a utilizados 
pelos 
eventos. 

• Maior 
procura pelo 
turismo 
cultural; 

• Sem impacto 
significativo. 
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• Aumento da 
poluição; 

pelos 
turistas; 

• Estímulo de 
investimento
s e geração 
de 
empregos; 
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Impactos potenciais 

AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

3)   Elaboração 
e 
implementação 
de projetos de 
interpretação e 
educação 
patrimonial, 
bem como 
qualificar, 
conservar e 
realizar a 
manutenção de 
bens culturais. 

• Promover o 
ecoturismo; 

• Promover 
conheciment
o sobre o 
meio 
ambiente; 

• Aumento do 
fluxo de 
turistas, 
consequentem
ente o 
aumento de 
resíduos; 

• Aumento da 
poluição; 

• Geração de 
emprego e 
renda; 

• Melhoria na 
infraestrutur
a turística; 

• Motivação 
do turista; 

• Ampliar os 
conhecime
ntos sobre 
os atrativos 
turísticos 

• Especulação 
imobiliária; 

• Inflação dos 
produtos e 
serviços; 

• Ocorrência 
de 
prostituição; 

• Maior 
incidência de 
alcoolismo; 

• Aumento do 
índice de 
violência. 

• Aumento do 
fluxo de 
turistas; 

• Aumento do 
tempo de 
permanência 
no município; 

• Aumento dos 
gastos 
turísticos; 

• Distorções 
na economia 
local; 

• Pressão 
inflacionária; 

• Grande 
dependência 
financeira em 
relação ao 
turismo; 

• Aumento dos 
custos 
sociais e 
ambientais; 

• Prioridades 
de 
investimento 
que 
estimulam 
apenas as 
atividades 
turísticas; 

• Valorização 
do 
artesanato 
local; 

• Valorização 
da herança 
cultural; 

• Preservação 
do patrimônio 
cultural local; 

• Preservar a 
integridade 
dos bens 
materiais e 
imateriais; 

• Destruição 
do patrimônio 
histórico; 

• Acesso 
maciço de 
turistas; 

4)   Capacitação 
e qualificação 
para 
condutores 
para o 
ecoturismo. 

• Conscientiza
ção sobre o 
equilíbrio do 
meio 
ambiente. 

• Sem impacto 
significativo; 

• Melhor 
distribuição 
de renda; 

• Geração de 
empregos; 

• Estimulo ao 
conhecime
nto 
turístico; 

• Especulação 
imobiliária; 

• Inflação dos 
produtos e 
serviços; 

• Ampliação do 
interesse 
turístico na 
região; 

• Pressão 
inflacionária; 

• Aumento dos 
custos 
sociais e 
ambientais; 

• Valorização 
do 
artesanato 
local; 

• Valorização 
da herança 
cultural; 

• Preservação 
do patrimônio 
cultural local. 

• Perda de 
valores 
culturais 
tradicionais; 
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5)   Elaboração 
e 
implementação 
de um Plano de 
Negócios para o 
desenvolviment
o do 
Ecoturismo em 
Camboriú. 

• Criação de 
alternativas 
de 
arrecadação 
para as 
Unidades de 
Conservação
; 

• Melhoria nos 
equipamento
s das áreas 
protegidas; 

• Aumento da 
segurança 
local; 

• Descaracteriza
ção da 
paisagem; 

• Aumento da 
poluição; 

• Erosão e 
desmatamento 
em trilhas; 

• Alterações na 
reprodução, 
comportament
o e hábitos 
alimentares da 
biota; 

• Estimular o 
conhecime
nto pelo 
meio 
ambiente; 

• Melhorame
nto da 
infraestrutur
a de 
transporte, 
comunicaçõ
es e 
saneament
o; 

• Geração de 
conflitos 
entre 
usuários da 
comunidade 
e visitantes; 

• Ampliação do 
interesse 
turístico na 
região; 

• Diversificaçã
o da 
economia 
regional, 
através da 
indução do 
estabelecime
nto de micros 
e pequenos 
negócios; 

• Sobrevaloriz
ação de 
terras e 
imóveis; 

• Aumento do 
custo de 
vida; 

• Pressões 
para a 
superexplora
ção de áreas 
turísticas. 

• Estímulo ao 
artesanato 
local e às 
manifestaçõe
s culturais 
tradicionais; 

• Perda de 
valores 
culturais 
tradicionais; 
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Impactos potenciais 

AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

6)   Criação de 
programas de 
incentivo para 
captação de 
novos 
investidores para 
o fomento do 
turismo 
municipal. 

• Incentivo 
ao 
desenvolvi
mento do 
ecoturismo; 

• Exploração 
inadequada de 
áreas 
ambientais; 

• Aumento de 
poluição; 

• Descaracteriza
ção da 
paisagem; 

• Erosão e 
desmatamento 
em trilhas; 

• Alterações na 
reprodução, 
comportament
o e hábitos 
alimentares da 
biota; 

• Incrementar, 
fomentar e 
fortalecer o 
setor 
privado, 
terceiro 
setor e 
contribuir 
para a 
geração de 
emprego e 
renda; 

• Fomento da 
cadeia 
produtiva do 
turismo; 

• Aumento da 
satisfação 
dos 
visitantes; 

• Competição 
entre 
empresários; 

• Aumento no 
custo de 
vida; 

• Especulação 
imobiliária; 

• Incentivo aos 
novos 
empresários; 

• Desenvolvim
ento 
turístico; 

• Incentivos 
fiscais; 

• Promoção do 
fortaleciment
o da base 
empresarial 
do turismo; 

• Expansão de 
negócios;  
incentivo à 
criação de 
novos 
produtos e 
projetos; 

• Expansão 
dos negócios 
em 
Camboriú; 

• Aumento no 
interesse e 
na 
permanência 
dos 
turistas; 

• Empresários 
do turismo 
de Camboriú 
com mais 

• Aumento no 
custo de 
vida; 
especulação 
imobiliária; 

• Fortaleciment
o do turismo 
cultural;  

• Reconhecime
nto da cultura 
local;  

• Melhoria na 
qualidade dos 
destinos 
turísticos; 

• Preservação 
do turismo 
cultural local; 

• Imposição 
de 
característi
cas 
culturais 
externas 
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acesso a 
políticas 
públicas e 
privadas de 
desenvolvim
ento do 
setor. 
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Impactos potenciais 

AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

7)   Criação de 
novos roteiros 
como estratégia 
de roteirização 
turística. 

• Criação de 
novos 
roteiros 
voltados ao 
turismo 
natural, ao 
agroturismo 
e ao 
ecoturismo; 

• Exploração 
inadequada 
de áreas 
ambientais; 

• Aumento de 
poluição.  

• Incremento 
no volume 
de visitantes; 

• Incentivo ao 
setor 
privado na 
criação de 
novos 
empreendim
entos; 

• Aumento da 
satisfação do 
visitante; 

• Melhoria na 
infraestrutura 
dos atrativos. 

• Aumento da 
população 
flutuante do 
município; 

• Custos 
derivados 
das 
flutuações da 
demanda 
turística; 

• Formatação 
de novos 
produtos; 

• Aumento da 
permanência 
dos turistas 
no município; 

• Aumento da 
concorrência
;  

• Aumento do 
custo de 
vida;  

•  Disseminaç
ão da cultura 
local, uma 
vez que 
proporcionar
á o maior 
contato da 
população 
de Camboriú 
com o 
público 
externo 

• Acesso 
maciço de 
turistas; 

8)   Criação de 
produtos 
gastronômicos 
exclusivos de 
referência local 
de Camboriú. 

• Dar 
visibilidade a 
culinária feita 
com plantas 
tradicionais 
da região;  

• Aumento de 
geração de 
resíduos;  

• Geração de 
emprego e 
renda; 

• Melhoria na 
infraestrutura 
turística; 

• Motivação do 
turista; 

• Incentivo aos 
produtores 
rurais;  

• Conflito entre 
os 
comerciantes 
locais; 

• Novos 
produtos 
turísticos;  

• Aumento da 
diversidade 
de oferta 
turística; 

• Aumento da 
satisfação do 
visitante e 
fluxo de 
turistas. 

• Aumento de 
preço;  

• Especulação 
indevida dos 
recursos;  

• Promoção da 
cultura 
culinária do 
município; 

• Realização 
de eventos 
gastronômic
os; 

• Sobreposiçã
o as demais 
culturas 
locais, no 
sentido de 
diversidade 
cultural (se o 
fomento for 
excessivo, 
isso pode 
acarretar em 
uma 
sobreposição 
com relação 
as outras);  
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Impactos potenciais 

AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

9)   Capacitação 
da mão-de-obra 
local de 
comércio, 
restaurantes, 
hotéis. 

• Incentivo à 
implantação 
de sistemas 
de gestão de 
qualidade 
ambiental 
nos 
equipamento
s e atrativos 
turísticos; 

• Uso indevido 
dos locais;  

• Aumento de 
mão de obra 
adequada; 

• Geração de 
emprego e 
renda; 

• Preparação 
adequada 
para receber 
turistas; 

• Conflitos 
entre a 
população 
capacitada;  

• Diversificação 
da economia 
regional; 

• Satisfação 
dos turistas; 

• Impulsioname
nto da 
atividade 
turística; 

• Desenvolvime
nto 
econômico e 
aumento do 
fluxo de 
turistas; 

• Aumento da 
qualidade do 
produto 
turístico;  

• Aumento de 
preço;  

• Especulaçã
o indevida 
da mão de 
obra; 

• Melhorias 
relacionadas 
a cultura 
local nos 
âmbitos de 
atendimento, 
por exemplo;  

• Sem impacto 
significativo 

10)   Ampliação 
de rede hoteleira 
existente.  

• Melhoria na 
qualidade 
dos recursos 
naturais; 

• Aumento na 
geração de 
resíduos; 

• Aumento do 
consumo de 
recursos 
hídricos; 

• Aumento de 
efluentes 
domésticos; 

• Aumento da 
pressão 
sobre o 
ecossistema; 

• Estimular o 
desenvolvime
nto; 

• Geração de 
empregos; 

• Incentivo à 
educação; 

• Investimentos 
na 
infraestrutura 
básica; 

• Custo de 
vida 
elevado; 

• Aumento da 
população; 

• Incentivo aos 
turistas a 
permanecer 
por mais 
tempo no 
município; 

• Ampliação de 
leitos 
facilitando a 
hospedagem 
de turistas no 
município; 

• Aumento da 
concorrênci
a;  

• Aumento do 
Custo de 
vida;  

• Divulgação 
do folclore 
local; 

• Popularizaçã
o de festas 
interioranas; 

• Disseminaçã
o da história 
da região. 

• Destruição 
do 
patrimônio 
histórico; 

• Perda de 
valores 
regionais; 

• Mecanização 
e 
capitalização 
da 
identidade 
histórico 
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• Aumento da 
poluição; 

cultural da 
região; 

11)   Elaboração 
de projeto de 
adequação e 
acessibilidade 
dos atrativos 
turísticos.  

• Aumento da 
inclusão nos 
acessos aos 
pontos 
turísticos 
voltados ao 
ecoturismo  

• Impactos 
oriundos das 
obras em 
ambientes 
naturais; 

• Adequação 
dos 
estabelecime
ntos; 
garantir 
acesso de 
forma 
igualitária; 

• Conflito 
entre os 
empresários 
e os órgãos 
públicos; 

• Fortaleciment
o do turismo; 

• Aumento no 
fluxo de 
turistas; 

• Estímulo de 
investimentos 
e geração de 
empregos; 

• Alto 
investiment
o em 
projeto e 
reforma dos 
atrativos em 
questão. 

• Qualificação 
da mão de 
obra com 
relação a 
cultura, 
acolhimento, 
atendimento 
e afins. 

• Sem impacto 
significativo; 
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Impactos potenciais 

AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

12)   Elaboração 
de Plano de 
Marketing 
Turístico.  

• Aumento de 
visitantes 
voltados ao 
ecoturismo;  

• Responsabili
dade 
ambiental;  

• Melhoria da 
qualidade 
ambiental; 

• Uso racional 
dos recursos 
naturais; 

• Preservação 
da 
biodiversidad
e local; 

• Possível 
aumento na 
pressão 
sobre os 
ecossistema
s e os 
recursos 
naturais; 

• Incentivo a 
população a 
participar 
dos eventos; 

• Estimulo ao 
desenvolvim
ento; 

• Incremento 
no volume 
de visitantes; 

• Sem impacto 
significativo; 

• Consolidação 
das linhas de 
produtos nos 
mercados-
alvo; 

• Instrumentaliz
ação dos 
gestores 
públicos e da 
iniciativa 
privada; 

• Aumento da 
permanência 
no destino;  

• Acréscimo no 
gasto médio 
por pessoa; 

• Melhor 
divulgação 
dos atrativos; 

• Sem 
impacto 
significativo;  

• Maior 
conheciment
o dos turistas 
pelos 
atrativos 
culturais;  

• Sem impacto 
significativo; 

13)   Formação 
de parceria com 
o observatório de 
Turismo de Santa 
Catarina visando 
obter melhorias 
na gestão da 
informação.  

• Ampliação 
sobre o 
conheciment
o da área 
ambiental do 
município;  

• Desenvolvim
ento do 
ecoturismo; 

• Surgimento 
de possíveis 
sobrecargas 
do meio 
ambiente; 

• Uso 
irracional dos 
recursos 
naturais; 

• Melhoria na 
qualidade 
dos atrativos; 

• Estruturação 
de uma base 
de 
informações 
da atividade 
turística; 

• Elaboração 
da política 
turística do 
município;  

• Sem impacto 
significativo; 

• Facilidade por 
informações e 
buscas por 
financiamento
s; 

• Maiores 
investimentos 
pelo setor 
público e 
privado; 

• Pressão 
inflacionária
; 

• Aumento 
dos custos 
sociais e 
ambientais; 

• Melhoria na 
qualidade 
dos destinos 
turísticos; 

• Preservação 
do turismo 
cultural local; 

• Desvalorizaç
ão das 
manifestaçõe
s culturais 
tradicionais; 

• Destruição 
do 
patrimônio 
histórico; 
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Impactos potenciais 

AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

14)   Institucionaliza
ção do Fundo 
Municipal de 
Turismo.  

• Facilidade 
de 
financiament
os; 

• Maior 
conservação 
do meio 
ambiente; 

• Possível 
aumento na 
pressão 
sobre os 
ecossistema
s e os 
recursos 
naturais; 

• Incentivo ao 
empreended
orismo; 

• Sem 
impacto 
significativo. 

• Facilitação 
do acesso a 
linhas de 
financiament
o, 
levantament
o de 
recursos no 
Governo 
Federal e no 
governo 
estadual;  

• Viabilidade 
dos projetos 
de fomento 
ao turismo;  

• Governança 
do 
Conselho. 

• Limitação 
financeira; 

• Destinação 
fixa e única 
dos 
recursos. 

• Mais 
recursos 
para serem 
aplicados 
em 
atividades 
de teor 
cultural; 

• Sem 
impacto 
significativo. 

15)   Regulamentaçã
o do Plano de 
Desenvolvimento 
Territorial do 
Turismo de 
Camboriú como Lei 
no Município. 

• Conscientiza
ção sobre a 
proteção dos 
ecossistema
s; 

• Melhoria na 
qualidade 
ambiental; 

• Uso racional 
dos recursos 
naturais; 

• Conflitos 
com a 
população; 

• Conflitos 
com os 
comerciante
s; 

• Conflitos 
com os 
proprietários 
rurais; 

• Possível 
oneração da 
fiscalização 
municipal. 

• Desenvolvim
ento 
territorial do 
turismo; 

• Melhoria na 
qualidade 
dos destinos 
turísticos; 

• Geração de 
empregos;  

• Sem 
impacto 
significativo. 

• Maior 
procura 
pelos 
atrativos 
turísticos de 
Camboriú;  

• Estímulo de 
investimento
s; 

• Geração de 
renda; 

• Pressão 
inflacionária; 

• Aumento 
dos custos 
sociais e 
ambientais; 

• Fortalecimen
to do turismo 
cultural;  

• Reconhecim
ento da 
cultura local;  

• Melhoria na 
qualidade 
dos destinos 
turísticos; 

• Preservação 
do turismo 
cultural 
local;  

• Perda de 
valores 
culturais 
tradicionais 
da região; 
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16)   Fortalecimento 
institucional do 
órgão oficial de 
turismo no 
Município e a 
qualificação de sua 
capacidade 
administrativa, e 
promover a 
modernização 
administrativa e 
institucional do 
Município.  

• Fortalecimen
to do 
conheciment
o 
relacionado 
ao meio 
ambiente; 

• Sensibilizar 
a população 
quanto as 
suas 
responsabili
dades sobre 
o meio; 

• Sem 
impacto 
significativo 

• Maior 
organização 
do turismo 
no 
município; 

• Qualificação 
dos agentes 
responsávei
s pelo 
turismo; 

• Conflito 
entre 
agentes e 
comerciante
s; 

• Padronizaçã
o dos custos 
dos atrativos 
do mesmo 
segmento; 

• Pressão 
inflacionária; 

• Aumento 
dos custos 
sociais e 
ambientais; 

• Fortalecimen
to do turismo 
cultural; 

• Reconhecim
ento da 
cultura local; 

• Valorização 
da herança 
cultural; 

• Preservação 
do 
patrimônio 
artístico, 
histórico e 
cultural; 

• Respeito as 
culturas 
tradicionais; 

• Sem 
impacto 
significativo. 
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Impactos potenciais 

AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

17)   Fortalecim
ento das 
iniciativas de 
base 
comunitária no 
município. 

• Crescimento 
do ecoturismo; 

• Melhoria da 
qualidade 
ambiental; 

• Uso racional 
dos recursos 
naturais; 

• Surgimento 
de 
possíveis 
sobrecarga
s do meio 
ambiente; 

• Uso 
irracional 
dos 
recursos 
naturais; 

• Maior 
interação dos 
visitantes 
com a 
cidade; 

• Ampliação 
do 
conheciment
o sobre o 
município; 

• Melhoria nos 
serviços 
básicos 
oferecidos 
aos turistas. 

• Sem 
impacto 
significativo
. 

• Ampliação 
do fluxo de 
turistas; 

• Aumento no 
volume de 
gastos dos 
turistas; 

• Pressão 
inflacionária
; 

• Aumento 
dos custos 
sociais e 
ambientais; 

• Maior 
divulgação do 
turismo 
cultural; 

• Valorização da 
herança 
cultural; 

• Preservação 
do patrimônio 
artístico 
histórico e 
cultural; 

• Respeito as 
culturas 
tradicionais; 

• Desvalorizaçã
o das 
manifestações 
culturais 
tradicionais; 

• Destruição do 
patrimônio 
histórico; 

18)   Aquisição 
de 
equipamentos, 
viaturas e 
novas 
tecnologias 
para a 
segurança 
pública 
municipal. 

• Respeito ao 
meio 
ambiente; 

• Estimulação 
do ecoturismo; 

• Conscientizaç
ão sobre o 
equilíbrio do 
meio 
ambiente. 

• Sem 
impacto 
significativo 

• Fortalecimen
to de 
iniciativas de 
base 
comunitária; 

• Promover 
o diálogo e a 
interação 
entre 
visitantes e 
visitados; 

• Maior 
geração e 
distribuição 
de renda; 

• Despreparo 
da 
população 
frente as 
necessidad
es 
turísticas; 

• Conflito de 
interesses. 

• Auxilio no 
desenvolvim
ento 
econômico;  

• Diversificaçã
o dos 
serviços 
ofertados; 

• Aumento de 
procura de 
hospedagem 
no município; 

• Pressão 
inflacionária
; 

• Promoção da 
cultura local; 

• Valorização do 
artesanato e 
da herança 
cultural; 

• Respeito a 
tradição local;  

• Descaracteriza
ção de hábitos, 
tradições e 
costumes 
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19)   Realização 
de eventos e 
encontros de 
integração 
entre o trade 
turístico. 

• Fortalecimento 
do 
conhecimento 
relacionado ao 
meio 
ambiente; 

• Sensibilizar a 
população 
quanto as 
suas 
responsabilida
des sobre o 
meio; 

• Sem 
impacto 
significativo 

• Maior 
envolvimento 
da população 
com o 
turismo local; 

• Despreparo 
da 
população 
frente as 
necessidad
es 
turísticas; 

• Conflito de 
interesses. 

• Aumento da 
produtividade 
e interesse 
turístico;  

• Aumento da 
procura por 
turistas pelo 
destino. 

• Pressão 
inflacionária
; 

• Fortalecimento 
do turismo 
cultural;  

• Reconhecimen
to da cultura 
local; 

• Valorização da 
herança 
cultural; 

• Preservação 
do patrimônio 
artístico 
histórico e 
cultural; 

• Respeito as 
culturas 
tradicionais; 

• Desvalorizaçã
o das 
manifestações 
culturais 
tradicionais; 

• Destruição do 
patrimônio 
histórico; 

• Acesso maciço 
de turistas; 
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Impactos potenciais 

AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 
20)   Aquisição 
de 
equipamentos, 
viaturas e 
novas 
tecnologias 
para a 
segurança 
pública 
municipal. 

• Melhoria na 
fiscalização 
de crimes 
ambientais  

• Sem 
impacto 
significativo 

• Maior 
segurança aos 
moradores e 
turistas; 

• Sem impacto 
significativo. 

• Melhoria na 
imagem do 
município;  

• Maior 
procura dos 
turistas por 
locais 
seguros; 

• Pressão 
inflacionária; 

• O aumento 
da 
segurança 
pública 
ajudará a 
preservar o 
patrimônio 
cultural do 
município. 

• Sem impacto 
significativo. 

21)   Elaboraçã
o de projeto e 
construção de 
um novo 
espaço para o 
Posto de 
Informações 
Turísticas de 
Camboriú. 

• Facilidade de 
acesso as 
informações; 

• Proteção dos 
ecossistemas 
e os serviços 
ambientais 
deles 
oriundos; 

• Informação 
ao turista de 
maneira 
adequada; 

• Impactos 
oriundos 
das obras 
em 
ambientes 
naturais; 

• Melhor 
infraestrutura 
para atender a 
demanda 
turística; 

• Melhoria na 
divulgação dos 
atrativos 
turísticos; 

• Melhor 
atendimento 
as 
necessidades 
dos usuários;  

• Impacto de 
vizinhança. 

• Potencial de 
geração de 
fluxo 
turístico;  

• Fortaleciment
o da 
atividade 
turística; 

• Aumento na 
diversificação 
da oferta 
turística; 

• Custos de 
implantação, 
infraestrutura 
e 
administrativ
os 

• Proteção ao 
patrimônio 
cultural local; 

• Incentivo ao 
visitante a 
explorar os 
atrativos 
turísticos; 

• Sem impacto 
significativo 

22)   Elaboraçã
o e 
implementação 
de projeto de 
sinalização 
turística. 

• Maior 
cuidado com 
o meio 
ambiente; 

• Facilidade de 
acesso aos 
atrativos;  

• Sem 
impacto 
significativo 

• Melhoria nos 
serviços 
oferecidos; 

• Melhor 
atendimento; 

• Deslocamento 
facilitado; 

• Maior 
segurança nos 
destinos; 

• Má 
instalação e 
falta de mão 
de obra 
qualificada 
para 
prestação 
dos serviços 

• Maior 
satisfação 
dos turistas 
que visitam 
Camboriú;  

• Maior 
procura pelo 
turismo no 
município; 

•  Má 
instalação e 
falta de mão 
de obra 
qualificada 
para 
prestação 
dos serviços; 

• Custos de 
implantação 

• Maior 
divulgação 
do turismo 
cultural; 

• Valorização 
da herança 
cultural; 

• Preservação 
do 
patrimônio 

• Sem impacto 
significativo 
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• Melhoria nos 
acessos aos 
atrativos; 

• Ampliação da 
infraestrutura 
básica; 

e 
infraestrutura
. 

artístico, 
histórico e 
cultural; 

• Respeito as 
culturas 
tradicionais; 

23)   Implanta
ção e/ou 
aprimoramento 
da iluminação 
dos atrativos e 
vias de acesso 
no Município. 

• Uso 
adequado 
dos locais 
turísticos;  

• Segurança 
para os 
turistas; 

• Uso 
irresponsáv
el de locais 
voltados 
para o 
ecoturismo 
em horários 
inapropriad
os;  

• Maior 
segurança 
para os 
munícipes e 
visitantes;  

• Ampliação de 
horários para 
visitação;  

• Qualidade e 
acessibilidade 
aos moradores 
e turistas; 

• Melhoria no 
atendimento 
ao turismo; 

• Má 
instalação e 
falta de mão 
de obra 
qualificada 
para 
prestação 
dos serviços 

• Aumento na 
procura por 
locais 
seguros; 

• Aumento na 
satisfação do 
turista; 

• Custos de 
implantação 
e 
infraestrutura
. 

• Valorização 
da herança 
cultural; 

• Preservação 
do 
patrimônio 
artístico, 
histórico e 
cultural; 

• Respeito as 
culturas 
tradicionais; 

• Sem impacto 
significativo 
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Impactos potenciais 

AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 
24)   Elaboraçã
o de estudos de 
viabilidade para 
a melhoria da 
circulação e do 
transporte de 
Camboriú. 

• Redução dos 
gases que 
intensificam 
o efeito 
estufa; 

• Sem 
impacto 
significativo 

• Melhoria no 
transporte 
público; 

• Sem 
impacto 
significativ
o 

• Maior acesso 
aos destinos 
turísticos; 

• Conflito de 
interesses 

• Sem impacto 
significativo 

• Sem impacto 
significativo 

25)   Elaboraçã
o de estudos 
junto ao 
departamento 
responsável 
pelo trânsito e 
mobilidade do 
Município com 
o objetivo de 
estabelecer 
estratégias de 
acesso aos 
pontos 
turísticos. 

• Fomento ao 
uso de 
transportes 
coletivos;  

• Intensificaç
ão da 
geração de 
gases do 
efeito 
estufa;  

• Facilitar o 
deslocamento dos 
turistas;  

• Melhoria na 
acessibilidade; 

• Ampliação da 
infraestrutura; 

• Satisfação dos 
moradores; 

• Maior fluidez no 
trânsito; 

• Maior qualidade 
de vida; 

• Circulaçã
o 
excessiva 
de 
pessoas e 
veículos; 

• Ampliação da 
procura pelos 
turistas; 

• Custos de 
contratação 
de mão de 
obra 
qualificada; 

• Incentivo ao 
visitante a 
explorar os 
atrativos 
turísticos; 

• Incentivo aos 
turistas 
devido a 
melhoria na 
infraestrutura
; 

• Valorização 
do 
patrimônio. 

• Sem impacto 
significativo 

26)   Ampliação 
dos serviços de 
telefonia móvel 
no Município de 
Camboriú. 

• Maior 
visibilidade 
para a 
proteção do 
meio 
ambiente; 

• Possível 
aumento na 
pressão 
sobre os 
ecossistem
as e os 
recursos 
naturais; 

• Aumento na 
infraestrutura; 

• Maior segurança; 

• Sem 
impacto 
significativ
o 

• Aumento na 
procura pelos 
atrativos;  

• Sem impacto 
significativo 

• Sem impacto 
significativo 

• Sem impacto 
significativo 
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Impactos potenciais 

AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

27)   Elaboração 
ou revisão do 
Plano Municipal 
de Saneamento 
Básico. 

• Maiores 
investimento
s públicos; 

• Salubridade 
ambiental; 

• Redução dos 
danos 
causados 
pelo 
ecoturismo; 

• Universalizaç
ão do 
saneamento; 

• Sem impacto 
significativo 

• Melhoria na 
qualidade de 
vida; 

• Ampliação da 
infraestrutura 
Turística; 

• Geração 
de 
conflitos; 

• Diminuição 
dos gastos 
com saúde 
pública; 

• Maior 
satisfação do 
turista;  

• Melhoria na 
imagem do 
município; 

• Sem impacto 
significativo 

• Mudança de 
hábito de 
higiene e 
responsabilid
ade 
ambiental; 

• Sem impacto 
significativo 

28)   Elaboração 
de diagnóstico 
socioambiental 
para interesse de 
criação de UCs. 

• Proteção dos 
ecossistema
s e os 
serviços 
ambientais 
deles 
oriundos; 

• Melhoria da 
qualidade 
ambiental; 

• Uso racional 
dos recursos 
naturais; 

• Preservação 
da 
biodiversidad
e local; 

• Proteção dos 
mananciais;  

• Sem impacto 
significativo 

• Geração de 
emprego;  

• Valorização e 
reconheciment
o das 
populações 
tradicionais;  
  

• Conflitos 
com 
proprietári
os de 
áreas a 
serem 
protegida
s; 

• Fortaleciment
o do 
ecoturismo 
local e 
regional; 

• Fortaleciment
o da 
economia 
local; 

• Criação de 
empregos 
indiretos; 

• Custos de 
pesquisa;  

• Proteção e 
valorização 
das 
populações e 
culturas 
tradicionais; 

• Sem impacto 
significativo; 
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Impactos potenciais 

AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

29)   Criação e 
implementação de 
programas, 
normas e ações 
para a 
conservação do 
meio ambiente. 

• Proteção 
dos 
ecossistem
as e os 
serviços 
ambientais 
deles 
oriundos; 

• Melhoria da 
qualidade 
ambiental; 

• Uso 
racional 
dos 
recursos 
naturais; 

• Conflitos 
com a 
população; 

• Conflitos 
com os 
comerciant
es; 

• Conflitos 
com os 
proprietário
s rurais; 

• Possível 
oneração 
da 
fiscalização 
municipal. 

• Conservação 
dos povos e 
culturas 
tradicionais; 

• Aumento da 
civilidade e 
senso de 
corresponsabilid
ade pelo meio 
ambiente; 

• Sensibilização 
da população 
para o impacto 
das suas 
atitudes sobre o 
meio. 

• Insatisfaç
ão pública 
dos 
autuados; 

• Receio da 
população 
referente 
as 
penalidad
es. 

• Diminuição 
dos custos 
com passivos 
ambientais; 

• Diminuição 
dos custos 
com 
penalidades 
ambientais 
de esferas 
superiores; 

• Redução de 
não 
conformidade
s ambientais; 

• Oneração 
das contas 
públicas; 

• Criação do 
senso de 
responsabilid
ade pelo 
meio 
ambiente; 

• Mudança do 
paradigma 
social; 

• Choque 
cultural; 

30)   Realização de 
cursos de 
educação 
ambiental e 
palestras para os 
alunos nas escolas 
do Município de 
Camboriú, como 
incentivo ao 
Programa Tatu 
Socioambiental 
(Lei n°3296/2020). 

• Conhecime
nto sobre 
os 
problemas 
do meio 
ambiente; 

• Preservaçã
o do meio 
ambiente; 

• Melhoria da 
qualidade 
ambiental; 

• Falta de 
aderência 
pela 
comunidad
e; 

• Conscientização 
pública; 

• Ampliação do 
conhecimento; 

• Geração 
de 
conflito; 

• Estímulo ao 
desenvolvim
ento 
econômico 
do município; 

• Sem impacto 
significativo; 

• Cultivar a 
cultura local; 

• Criação do 
senso de 
responsabilid
ade pelo 
meio 
ambiente; 

• Sem impacto 
significativo; 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 
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ANEXOS 

 
ANEXO I – LISTA DE ESTABELECIMENTOS DO SUBSETOR ALOJAMENTO 

Arco do Sol Park Hotel 
Rua Coronel Benjamim Vieira, 50 
Capacidade/Hospedagem: Conta com 44 UHs duplas com a possibilidade de torná-las triplas. Todas 
possuem banheiros privativos, ar condicionado, TV e internet. Possui 110 leitos, 17 camas extras e 
uma UH adaptada para portadores de necessidades especiais. 
(47) 3365-0494 (47) 99251-5677 www.arcodosol.com.br 
 
 
Hotel Fazenda Caetés 
Estrada Geral dos Caetés, s/n 
Capacidade/Hospedagem: 15 UHs, 30 leitos, sendo quatro suítes double e quatro chalés triplos. 
Possuem ar condicionado, TV, frigobar, cofres e internet. 
(47) 99133-5445 (47) 3366-8848 www.pousadacaetes.com.br 
 
 
Hotel Fazenda Top da Mata 
Estrada Geral do Braço, 13300 
Capacidade/Hospedagem: Possui 30 leitos e 9 UHs para até 4 pessoas, localizados nos 3 chalés 
existentes. Contam com banheiro privativo, TV, frigobar, internet. 
(47) 99638-7844 www.topdamata.com.br 
 
 
Pousada Paraíso da Pesca 
Estrada Geral dos Macacos, 85 
Capacidade/Hospedagem: Possui 7 UHs e 56 leitos. 5 suítes, sendo 3 double e 2 triplos, 4 chalés com 
disponibilidade de duas a seis pessoas e uma casa de 4 quartos suítes, sendo que todas possuem 
banheiro privativo, ar condicionado, TV e frigobar. 
(47) 99977-1107 
 
 
Libidus Motel 
Rodovia BR-101, km 131 – Monte Alegre 
Possui 40 UHs e 80 leitos. 
(47) 3363-7753 (47) 99153-1643 www.motellibidus.com.br 
  
Motel Espigão 
Rodovia BR-101 km 132 
Possui 32 UHs e 64 leitos. 
(47) 3363 -7616 www.motelespigaocamboriu.com.br  
Pousada Costa Rosa  
Avenida Rio Amazonas, 6517 - Rio Pequeno 
Possui 5UHs e 12 leitos. 
(47) 99144-1124 www.costarosa.eco.br  
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ANEXO II – LISTA DE ESTABELECIMENTOS DO SUBSETOR ALIMENTAÇÃO 

 

• RESTAURANTES, PIZZARIAS E PASTELARIAS 
 
Restaurante Nardo  
Estrada Geral do Rio do Meio, s/n  
(47) 9257-9798   
  
Restaurante Manah  
Rua José Rebelo da Cunha, 55  
(47) 3365-2197 
  
Restaurante Recanto 
Rua Imbuia, s/n 
(47) 3364-9597 
  
Restaurante e Churrascaria do Jabuti 
Rua Monte Agulhas Negras, s/n  
(47) 99729-0026 
  
Restaurante Kairos  
Rua Getúlio Vargas, 226 
(47) 3264-1378 
  
Restaurante Bambinella  
Rua Coronel Benjamim Vieira, 70 
(47) 3365-6080 
  
Restaurante Casa da Sogra 
Rua Getulio Vargas, s/n - Centro 
(47) 3365-3563 
  
Restaurante Califas 
Estrada Geral dos Macacos, s/n 
  
Restaurante Recanto dos Vieiras 
Rua Telaviv, 79 – Santa Regina 
(47) 3050-0379 
  
Kawakami Sushi Bar 
Rua Maria da Gloria Pereira, 105  
(47)9 9673-0692  
 
Kazuhana Comida Japonesa 
Rua Gustavo Richard, 249 
(47) 3365-2790 
  
Yashui Temakeria 
Rua Guaraparim, 130 
(47) 3050-0588 
  
Restaurante Tropicalia 
Rua Monte Agulhas Negras, 300  
(47) 99919-1259 (47) 99200-4181 
  
Rancho do Celestino  
Rua Estrada Geral do Braço, s/n  
(47) 99947-3528  



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICIPIO DE CAMBORIÚ – SC 

 

 

293 
 

 
Rancho Guimarães 
Rua Rio Paraguai, s/n 
(47) 3365-6249 
  
Restaurante Rancho Zé Camila 
Rua João da Costa, s/n 
  
Restaurante do Pesque e Pague  
Rua Estrada Geral do Rio Meio, s/n  
(47) 99953-4854 
  
Restaurante da Clair  
Rua Guaraparim, 1242 
(47) 3264-5940  
 
Restaurante Sabores da Carne 
Rua Siqueira Campos, 780 
(47) 3363-8558 
  
Restaurante da Villa  
Rua Gustavo Richard, 289 
(47) 99163-9594 
  
Casa dos Assados  
Rua Monte Bandeiras, 264 
(47) 98475-7998 
  
Rancho do Cauã  
Rua Eucalipto, 213 - Taboleiro  
(47) 99903-5502 
  
Rancho Casqueiro  
Estrada Geral dos Macacos, 4385  
(47) 99188-2012  
 
Restaurante Brasa Grill 
Rua Pedro Saut Junior, 25  
(47) 99223-8166   
 
Pizzas Pertutti  
Rua Cingapura, s/n 
(47) 3363 -8581 (47) 98486 -7985 
  
Pizzaria e Lancheria Original 
Rua Monte Bandeira, s/n 
(47) 3363-8581 
  
Pizzaria Parioca  
Rua Victor Juvencio Mafra, s/n  
(47) 98408-4810 
  
Centro da Pizza  
Rua João Morais, s/n 
(47) 3050-3156 
 
Mestre da Pizza  
Rua Joaquim Nunes, 368 
(47) 3365-5255 
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Pizzaria Maranello  
Rua Bagda, s/n 
(47) 3365-2263  
 
Oba Pizzas  
Rua Monte Orizada, 420 
(47) 3264-3647 
  
Herois da Pizza  
Rua Lauro Muller, 54 
(47) 3365-4444 
  
Bica Pizzaria  
Rua Guaraparim, 439 
(47) 3361-6531 
  
Mister Pastel  
Rua Monte Agulhas Negras, 430  
(47) 98888-3908 
  
Ark Pastelaria  
Rua Minas Gerais, s/n 
(47) 3365-3679 
  
Pastelaria do Willian  
Rua Monte Castelito, 162 
(47) 99133-2015 

 

• PUBS, BARES E LANCHONETES 

 
Digo's Bar  
Rua Eucalipto, s/n 
(47) 3363-2555 
  
Lanchonete Amambai 
Rua Sassafrás, s/n 
(47) 3363-7834 
  
Bar do Neca  
Rua Monte Libertador, 356 
(47) 3363-2555 
  
Brimos Pub 
Rua Daniel Silvério, 229 
(47) 99698-5883 
  
Leco Lanches  
Rua João Nestor Simas, 378  
(47) 3365-0786 
  
Lanchonete CTG  
Rua Daniel Silverio, s/n 
(47) 3365-3391 
  
Lanchonete JS 
Rua Justiniano Da Silva Neves, 97 
(47) 3365-2461 
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Aurea Lanches 
Avenida Brasilia, s/n  
(47) 9915-2833 
  
Bar e Lanchonete dos Amigos 
Avenida Santa Catarina, s/n  
(47) 3319-3207 
  
Julia Lanches  
Rua Monte Bandeiras, 414 
(47) 3361-6084 
  
Esquinas Bar  
Rua Monte Pirineus, 607 
(47) 3363-8717 
  
Lanchonete São João 
Rua São João, s/n 
(47) 3365-2420 
  
Cantinho do Lanche  
Rua Paraiba, 9 
(47) 3365-0461 
  
Bar Camboriu  
Rua Monte Castelito, 795 
(47) 3365-5034 
  
Bar e Mercearia Correia 
Rua Monte Castelito, 979 
(47) 3367-5583 
  
Caldo de Cana do Mista 
Rua Coronel Benjamin Vieira, 226  
(47) 3365-2732 
  
Bar da Dona Maria  
Rua Monte Pitangueira, 163  
(47) 3360-7447 
  
G Lanches  
Rua Flamboyant, 618 
(47) 3363-2555 
  
Bar e Lanchonete do Helio 
Rua Heitor Santos, 176 
(47) 99626-6797 
  
Bar e Cancha do Beto 
Rua Monte Olivares, 510 
  
Lanchonete do Menino 
Rua Sassafras, 518 
(47) 99707-1303 
  
Tentação do Mate  
Rua Rio Amazonas, 2028 
(47) 3366-4539 (47) 3366-4509 
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Cordeiros Bar  
Rua Minas Gerais, 822 
(47) 3365-5034  
 
Bar e Cancha da Jo  
Rua Santo Amaro, s/n 
(47) 99989-0658 
  
Bar da Lola 
Rua Antonio Lopes Gonçalves, 180  
(47) 99129-4190 
  
Bar do Branco 
Rua Monte Agulhas Negras, 183 
  
Bar e Cancha do Zé Calo 
Estrada Geral do Braço, s/n - Rio Canoas 
(47) 3367-5296 
  
Bar e Cancha João  
Rua Justiniano da Silva Neves, s/n  
(47) 99963-2512 
  
Bar e Mercearia Alvorada 
Rua Monte Castelito, 289 
  
Lanchonete JS 
Rua Justiniano da Silva Neves, 97  
(47) 3365-2461 
  
Beer House Camboriu 
Rua Santo Agostinho, 94 - Rio Pequeno 
(47) 3365-6485 
  
Bar e Lanchonete Paraná 
Rua Monte Castelito, s/n 
  
Bar do Maciel  
Rua Lauro Francisco dos Santos, 15 
  
Da Gosto Bar  
Rua Avenida Santa Catarina, 248  
(47) 3363-7026 
  
Akikinoibebe Bar  
Rua Monte Bandeiras, 414 
  
Bar da Zoraide  
Rua Antonio Lopes Gonçalves, 530  
(47) 99957-8255 
  
Bar e Lanchonete Bebeu 
Rua Roma, 800 – Santa Regina 
(47) 98887-7274  
 
Bar da Elci  
Rua Rio Amazonas, 328 
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Conveniência Areias Beer 
Rua Goiás, s/n  
(47) 3045-7820  
 
The Point Beer Conveniência 
Rua Coronel Benjamin Vieira, 318 - Centro 
(47) 3365-3044 
  
Michels Beer  
Rua Bagda, 175  
(47) 99604-0412 
  
Bar da Leni  
Rua Daniel Silvério, s/n 
(47) 99131-4316 
  
Bar e Lanchonete Vili 
Rua Bahia, s/n 
(47) 3365-2557 
  
Bar e Mercearia do Alemão 
Rua Rio Japurá, 226 
  
Bar do Honorato  
Rua Rio Amazonas, 3100 
(47) 3365-0407  
Bar e Lanchonete Nem 
Rua Rio Ipanema, 198 
(47) 3363-8558 
  
Bar do Maciel  
Rua Lauro Francisco dos Santos, s/n  
Sukão Lanches  
Rua Oscar Vieira, 216 
(47) 3365-0685 
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• CAFETERIAS, PADARIAS E CONFEITARIAS 

 
Cafeteria da Praça  
Rua Lauro Muller, 146  
(47) 3365-5997 
(47) 9168-3750 
  
Panificadora do Sidi  
Rua Rodolfo da Silva Simas, 1629  
(47) 3050-3875 
  
Panificadora e Confeitaria JM 
Rua Jacarta , 595 
(47) 99929-7225 (47) 3367-8945 
  
Confeitaria Panificadora Gelicatto  
Rua Monte Alverne, 872 
(47) 99231-2010 
  
Panificadora e Confeitaria Doce Sabor 
Rua Santo Amaro, 1040 
(47) 3365-1963 
  
Sabor e Delicias Eliane 
Rua Manoel Inacio Linhares, 585 
(47) 99962 -9846  
 
Panificadora e Confeitaria Pão Saboroso 
Rua Monte Agulhas Negras, 650  
(47) 3363-7177  
 
Panificadora e Confeitaria Ana Paula 
Rua José Francisco Bernardes, 1311 - Sala 03  
(47) 3365-6101 
 
Panificadora Renan  
Rua Rio Amazonas, 458 
(47) 3365-1466 
  
Panificadora e Confeitaria Sandro 
Rua Victor Juvencio Mafra, 26  
(47) 3400-0500 
  
Panificadora e Confeitaria JR Silva 
Rua Bahia, 366 
(47) 3365-0665 
  
Panificadora Estrela  
Rua Silveira, 721 
(47) 99955-6295  
Estrela Bella Panificadora e Confeitaria 
Rua Sassafras , 665 
(47) 3363-8558 
  
Panificadora e Confeitaria A Predileta 
Rua Flamboyant, 762 
(47) 3263-0221 
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Panificadora e Confeitaria Luci 
Rua Capitão Hernesto Nunes, 623  
(47) 99234-7149  
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ANEXO III – LISTA DE EQUIPAMENTOS RELACIONADOS AO LAZER, 

ENTRETENIMENTO E EVENTOS 

Paintball Swat  
Avenida Santa Catarina, 556 - (47) 99191-1717 
  
Maria's Camboriú Shows e Eventos 
Avenida Rio Marmoré, 1083 - (47) 3367-0166 
  
Z Eventos  
Rua Peroba, 51 - (47) 3367-8970 
  
Espaço Garden Shows e Eventos 
Rua João da Costa, 3051 - (47) 3367-0105  
Green Valley  
Avenida Rio Marmoré, 1083 - (47) 3366 -8097   

Portal das Pedras 
Rodovia dos Macacos, s/n - (47) 99994-2626  

Splendore Eventos 
Avenida Santo Amaro nº 1672 - (47) 99727-7164  

 
Babalu Festas 
Av. João da Costa, 589 - (47) 99919-0846 
 
 
Figra Multi Eventos e Futebol 
Av. Minas Gerais, 649 - (47) 3365-5879 
  
Camboriú Esportes e Eventos 
Rua Siqueira Campos, 608 - (47) 3050-5505 
  
Cascata do Encanto 
Rod. dos Macacos - (47) 99977-1996 
  
Kadiz Esporte & Lazer 
Rua Alameda Kadiz, 111 - (47) 3363 -7700 
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ANEXO IV – LISTA DE AGÊNCIAS DE TURISMO QUE PRESTAM SERVIÇOS EM 

CAMBORIÚ 

WAI Turismo 
Rua Luxemburgo, 844 - Santa Regina  
(47) 3143-6231 
www.waiviagens.com.br 
 
 
JA Turismo 
Rua Seul - Areias  
(47) 99919-8527 
 
 
MAI Turismo 
Rua Cel. Benjamin Vieira, 191 - Sala 02 - Centro  
(47) 3095-0148 
 
 
Equatore Agência de Viagens e Turismo 
Rua João Morais, 725 – Centro 
(47) 3263-1588 
 
 
Easytur Viagens 
Rua Heitor Santos, 395 - Centro  
(47) 3398-0077 
www.easytur.tur.br 
 
 
Santa Luiza Viagens Turismo 
Rua Guaraparim, 784 - Tabuleiro 
(47) 3366-6400 
 
 
Bailarinos Pelo Mundo 
Rua Andrônico Pereira, 118 
(47) 98805-1246 
 
  
Mi Paseo 
Rua Guaraparim, 130 
(47) 99286-4962 
 
 
Melhor Viagem Turismo e Evento 
Rua Pará, s/n 
(47) 98434-2060 
www.suamelhroviagem.tur.br 
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ANEXO V – LISTA DE EMPRESAS ORGANIZADORAS DE EVENTOS 

LITORAL RUDY EVENTOS 
Número de Cadastro: 13.030.941/0001-10 
Rua Presidente Getúlio, 78 – Monte Alegre 
Telefone: (47) 99992-1560 
 
 
PROMOBELLA ORGANIZACAO DE EVENTOS 
Número de Cadastro: 27.193.835/0001-61 
Rua Londres, s/n – Santa Regina 
Website: www.promobella.com.br 
Telefone: (47) 9906-8366 
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ANEXO VI – LISTA DE EMPRESAS RELACIONADAS COM OS SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO NO MUNICÍPIO 

Agência dos Correios 
Rua: José Francisco Bernardes, 567 – Centro 
Fone: (47) 3365–1212 
 
 
Jornal O Expresso  
Nome jurídico: Alexandra Gonzalez M.E. 
Atividade: Jornal Semanal 
Endereço: Rua Vitor Juvêncio Mafra, 355 – Centro Camboriú 
Tel./Fax: 3365-1849 / 99604-2349 
Web site: www.jornalexpresso.com.br 
e-mail: jornalexpresso@brturbo.com.br 
 
 
Jornal Linha Popular 
Nome jurídico: Zac Edição de Jornais 
Atividade: Jornal Semanal 
Endereço: Rua Maria da Glória Pereira, n. 149, sala 102 
Tel./Fax: 3365-4893 
Web site: www.linhapopular.com.br 
e-mail: linhapopular@gmail.com 
Funcionamento - Horário: comercial Das: 9.00 às: 18.00 
 
 
Evangelizador Notícias 
Nome jurídico: Adalberto Cassiano Vaz Pereira Me. 
Atividade: jornal semanal 
Endereço: Rua Monte Castelo, Bairro Monte Alegre, Camboriú 
Tel./Fax: 99102-4029 / 98483-4215 
Web site: www.evangelizadornotícias.xpg.com.br 
e-mail: adalbertocassiano@oi.com.br 
 
 
Jornal do Tabuleiro 
Nome jurídico: Martins & Martin Editora 
Atividade: Jornal mensal 
Endereço: Rua Guamirim, 979 
Tel./Fax: 99619-8366 
e-mail: jornaldotabuleiro@hotmail.com 
 
 
Jornal O Povo 
Nome jurídico: Rede Catarinense de Comunicação Ltda. 
Atividade: Jornal regional de circulação quinzenal 
Endereço: Rua Fortaleza, 208, Bairro Areias, Camboriú. 
Tel./Fax: 8827-7117 
Web site: www.opovo-jornal.com.br 
e-mail: opovo.jornal@gmail.com 
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Rádio Paz no Vale 
Nome jurídico: Sistema missionário de comunicações 
Atividade: Rádio comunitária 
Endereço: Rua Joaquim Nunes, 244, s/a anexo 01, Centro, Camboriú. 
Tel./Fax: 3261-3232 
Web site: www.gideoes.com.br 
Horário: das: 7:00 às: 22:00 
 
 
Rádio Divino Oleiro 
Endereço: Rua Manoel Anastácio Pereira, 166 Centro, Camboriú 
Telefone: 99978- 6749 
Web site: www.divinooleiro.com.br 
 
 
Rádio Voz Missionária 
Endereço: Rua Joaquim Nunes, 244 - Centro, Camboriú 
Telefone: 3404-8721 
Web site: www.radiovozmissionaria.com.br 
e-mail: radiovozmissionaria.oc@gmail.com 
 




