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RESUMO 
 
A dissertação em pauta apresenta uma perspectiva do turismo na área de abrangência 

da secretaria de desenvolvimento regional de Brusque (SC) composta pelos municípios 

a seguir: Brusque, Nova Trento, São João Batista, Canelinha, Guabiruba, Tijucas, Major 

Gercino e Botuverá. O foco de atenção para esta dissertação é o município de 

Botuverá, no qual será evidenciada sua potencialidade turística para o desenvolvimento 

territorial. Parte-se da premissa que o turismo é uma atividade que cresce 

constantemente se analisada num cenário nacional e internacional. Segue-se com o 

referencial teórico em desenvolvimento territorial, espaço e território, alicerçando o 

entendimento de como o turismo poderá ser um fator positivo para o desenvolvimento 

do município de Botuverá. Partindo-se deste marco teórico, apresentam-se dados 

inerentes às políticas públicas que visam dinamizar a economia local em municípios 

que têm sua base econômica voltada ao turismo. A metodologia da pesquisa se baseia 

em trabalhos de campo envolvendo a comunidade local, o poder público e a sociedade 

civil. Posteriormente aborda-se o turismo como fator de desenvolvimento territorial para 

Botuverá, e sua formação territorial na área de abrangência da secretaria de 

desenvolvimento regional de Brusque (SC). Perante os fatos evidenciados, destaca-se 

à caracterização de Botuverá para conhecimento dos aspectos históricos e culturais, 

sua infra-estrutura e os fatores sociopolíticos, socioeconômicos, socioculturais e 

socioecológicos. Conclui-se que o município de Botuverá possui potencial turístico para 

exploração de sua beleza natural com chamadas para o turismo de natureza, 

ecoturismo e turismo ecológico. 

 

 
 
Palavras-chave: Potencial turístico, Desenvolvimento territorial, Botuverá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
The dissertation in guideline presents a perspective of the tourism in the region 

enclosed for the composed SDR-Brusque for the following cities: Brusque, Nova 

Trento, São João Batista, Canelinha, Guabiruba, Tijucas, Major Gercino and 

Botuverá. The focus of attention for this is dissertation the city of Botuverá, in 

which its tourist potentiality for the territorial development will be evidenced. It 

initiates with the optics of authors on the tourism comparing the national and 

international scene of this activity that grows constantly. One follows with the 

vision of thinkers in territorial development, space and territory, facilitating the 

agreement of as the tourism could be a positive factor for the development of the 

city of Botuverá. Breaking itself of this theoretical landmark, it is presented given 

inherent to the public politics that they aim at to dynamic the local economy in 

cities that have its economic base directed agriculture. The analysis of this 

research permeate through visit the field involving the local community, the public 

power and the civil society. Later the tourism is approached as factor of territorial 

development for Botuverá, and its territorial formation that encloses the cities of 

the SDR-Brusque. Before the evidenced facts, it is distinguished the 

characterization of Botuverá for sociopolitical socioeconomic, sociocultural and 

socioecologycs knowledge of the physical and geographic aspects, its 

infrastructure and the factors. One concludes that the city of Botuverá possess 

tourist potential for exploration of its natural beauties with calls for the nature 

tourism, ecoturismo and ecological tourism. 
 

Keywords: Tourist potential, Territorial development, Botuverá. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização do problema de pesquisa 
 

 O turismo é hoje uma das atividades econômicas de maior pujança e 

expressão mundial. Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2005) o ano 

de 2005 atingiu uma marca recorde em relação ao número de passageiros 

internacionais, chegando ao valor de 806 milhões de turistas, um crescimento de 

5,5% em relação ao ano anterior.  Em números absolutos as receitas do turismo 

internacional atingiram, nesse mesmo ano, o valor estimado de 680 bilhões de 

dólares. É uma atividade que não para de crescer, em quase todos os anos, desde o 

início da década de 1990, vêm apresentando taxas positivas de crescimento. Para 

2020 a OMT espera o número de 1,6 bilhões de turistas internacionais. 

 
A palavra “turismo” surgiu no século XIX, porém, a atividade estende suas 
raízes pela história. Certas formas de turismo existem desde as mais 
antigas civilizações, mas foi a partir do século XX, e mais precisamente 
após a Segunda Guerra Mundial, que ele evoluiu, como conseqüência dos 
aspectos relacionados à produtividade empresarial, ao poder de compra 
das pessoas e ao bem-estar resultante da restauração da paz no mundo 
(RUSCHMANN, 1997, p.13).   

  
[...] o ecodesenvolvimento é um estilo de desenvolvimento que, em cada 
ecorregião, insiste nas soluções específicas de seus problemas 
particulares, levando em conta os dados ecológicos da mesma forma que 
os culturais, as necessidades imediatas, como também aquelas de longo 
prazo [...] (SACHS, 1986, p.17). 

 

 A partir do conceito de ecodesenvolvimento (SACHS, 1986, p.17), verificamos 

a importância do turismo para o desenvolvimento territorial. Pois a atividade turística 

pode interferir positivamente para que ocorra o desenvolvimento de uma localidade. 

O setor turístico pode apresentar condições eficazes para o desenvolvimento 

territorial sem alterar as características locais.  

 No entanto, a OMT prima o turismo com quem se desloca, e não a quem 

recepciona (a sociedade) [...] Sampaio (2005, p.22). 

 A OMT (2003) entende o turismo como um setor capaz de trazer benefícios 

para a sociedade através da proteção e preservação da natureza e da cultural local. 

Do contrário, para as comunidades locais, nem sempre existe uma consideração 
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eqüitativa de acordo com as necessidades de todos participantes no setor turístico. 

Sob a ótica do mercado o setor turístico geralmente é considerado como uma 

indústria, transformando as comunidades em produtos turísticos a fim de suprir as 

necessidades econômicas.  

 Paralelamente, a necessidade de se pensar o turismo de base comunitária, 

nos deparamos com a característica positiva do estado de Santa Catarina, a cultura 

do associativismo e organização social (SCHIMIDT, ET AL, 2002). Este ponto é 

importante no estudo de fatores potencializadores de desenvolvimento territorial. A 

base territorialista do desenvolvimento territorial, ou seja, a base em estratégias que 

influenciam a economia tendo a participação de atores locais, públicos e privados é 

que caracteriza o território (BRANDÃO, 2004). 

 Partindo da premissa de que somente os atrativos turísticos não são 

suficientes para imprimir resultados positivos no desenvolvimento turístico, a infra-

estrutura é importante para o desenvolvimento turístico de uma região, sendo 

necessário o envolvimento da sociedade civil, poder público e iniciativa privada. 

 Para impulsionar o desenvolvimento turístico de um município é importante 

definir as potencialidades locais. Cabe mencionar que cada município pode possuir 

um potencial ‘endógeno’, podendo ser aproveitado de maneira que venha contribuir 

para a promoção do desenvolvimento turístico.  

 Nos últimos anos, o turismo tem crescido em Santa Catarina. Os números 

apresentados pelas estimativas do órgão oficial do estado são interessantes no que 

diz respeito ao aumento do número de turistas. O potencial do turismo de compras 

está ligado ao turismo de eventos e destacam-se quando comparado ao turismo de 

sol e mar. Neste cenário, o desenvolvimento turístico da região da SDR-Brusque 

está em fase de crescimento. Os turistas catarinenses são atraídos principalmente 

pelo turismo de sol e mar, com destino a Balneário Camboriú, estes por sua vez 

visitam Brusque e os demais municípios da SDR em virtude do turismo de compras, 

turismo religioso (Nova Trento) e recantos como cavernas em Botuverá (Tabela 1).  
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Tabela 1- Demanda turística para Balneário Camboriú. 

ORIGEM 2006 2007 2008 

Nacionais 670.465 640.045 587.539

Estrangeiros 102.419 108.411 98.407

Total 772.884 748.456 685.946

Fonte: Santur – Gerência de Planejamento/2008. 

 

 A partir de então, no que tange ao desenvolvimento turístico do município de 

Botuverá, cabe apontar que existem algumas iniciativas para introdução do turismo 

como alternativa de desenvolvimento. Permanecem algumas dúvidas com relação a 

sua capacidade de gerar aporte significativo de movimento econômico a ponto de 

dar impulso ao desenvolvimento turístico. 

 Parte-se inicialmente de alguns resultados significativos já encontrados por 

Correa (2008), na investigação de potencialidades e ameaças ao desenvolvimento 

sustentável do município de Botuverá (SC). Dentre as potencialidades encontradas 

destacamos:  
O grau de associativismo é muito importante para o desenvolvimento local 
dos municípios, pois fortalece a relação entre os atores sociais envolvidos 
no contexto. A força social está na capacidade de, em processo 
construtivo, ampliar o conhecimento do atores, juntamente com a 
capacidade de ação em grupo de se estabelecer diretrizes a atividade já 
realizada. Além disso, uma vez fortalecidos, passam a exercer sua 
cidadania, estendendo as discussões de forma participativa, induzindo e 
cobrando dos governantes políticas públicas de desenvolvimento para o 
município, que contemplam as necessidades estabelecidas pelos mesmos. 
Este seria um dos pilares do desenvolvimento territorial sustentável na 
formação do território da Zona de Amortecimento do Parque Nacional da 
Serra do Itajaí (PNSI), pois, para Carriére e Cazella (2006), a formação de 
um território resulta do encontro e da mobilização dos atores sociais que 
integram um dado espaço geográfico e que procuram identificar e resolver 
problemas comuns (CORREA, 2008, p.90). 
 

 Neste contexto, salienta-se como característica positiva não somente 

Botuverá, mas que permeia todo o estado, à cultura do associativismo e 

organização, tanto nas comunicadas rurais, como nas cooperativas do setor agrícola 

(SCHMIDT ET AL, 2002), quanto nas comunidades industriais.  

O fato de algumas famílias desenvolverem atividades ligadas à agricultura 

familiar é considerado um potencial de desenvolvimento para o município de 

Botuverá. O fortalecimento desta atividade sugere que sejam ultrapassados os 
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conceitos de agricultura de subsistência, e que esta seja vista como forma de 

integração para o desenvolvimento econômico do município (CORREA, 2008). 

 No município de Botuverá existe um número considerável de propriedades 

cujas atividades econômicas estão ligadas à agricultura e a agroindústrias 

(CORREA, 2008). Destas atividades econômicas (observamos em campo) os 

produtos locais gerados são utilizados para venda em um posto chamado “casa 

colonial”. Botuverá apresenta modelo de desenvolvimento turístico que inicia com 

base endógena, como a “Casa Colonial – Agricultura Familiar”, venda de recursos 

produtivos de base local sendo utilizados para o turismo.  

 Os atrativos turísticos encontrados em Botuverá são responsáveis pela 

atração de visitantes em busca de atividades de recreação e lazer. Ressaltando que 

Botuverá abriga em seu território um atrativo raro para os turistas apreciarem: “as 

Cavernas”, situada no Parque Municipal das Grutas de Botuverá. A infra-estrutura é 

razoável, porém, com bom atendimento e serviços. As visitas à caverna são 

acompanhadas por guias autorizados. 
 

A ampliação de espaços turísticos onde o visitante possa estar 
desenvolvendo atividades de lazer e ao mesmo tempo contemplando as 
belezas naturais do local, cabe ao poder público municipal o incentivo a 
implantação de novos empreendimentos sustentáveis que garantam a 
preservação da unidade de conservação, bem como favorecer a geração 
de rendas para os atores locais (CORREA, 2008, p. 90). 
 

Quanto às ameaças, (CORREA, 2008) destaca a questão da falta de 

capacitação e de conhecimento sobre a temática do desenvolvimento sustentável, 

pois, é uma ameaça à utilização dos recursos naturais do município, cabendo a 

conscientização e a capacitação dos atores para o uso do solo e dos recursos 

naturais.  

Reconhece-se que o desenvolvimento de um município não está somente no 

seu equilíbrio financeiro (arrecadação de impostos), é necessária a intervenção do 

gestor público na conscientização da importância da participação ativa da população 

na administração municipal, bem como a comunidade venha a ser mais ativa, 

interferindo nas ações governamentais e organizando-se em busca de interesses 

comuns.   

 Neste sentido, ainda no que diz respeito ao município de Botuverá, cabe 

apontar que existem algumas iniciativas para introdução do turismo como alternativa 

de desenvolvimento. Permanecem algumas dúvidas com relação a sua capacidade 
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de gerar aporte significativo de movimento econômico a ponto de dar impulso ao 

desenvolvimento turístico.   

 Assim, visando uma melhor compreensão deste cenário, pergunta-se, porém, 

é possível que a área de abrangência da secretaria de desenvolvimento regional 

Brusque (Brusque, Nova Trento, São João Batista, Canelinha, Guabiruba, Tijucas, 

Major Gercino e Botuverá) venha a desempenhar um papel importante no turismo 

como os demais exemplos catarinenses? Todos os municípios da SDR-Brusque têm 

atrativos turísticos para tal? As ações desenvolvidas para implementação do PNMT1 

e o PNT2 conseguiriam desencadear relações entre os níveis do poder público com 

a iniciativa privada, visando ao estabelecimento de parcerias para o enfrentamento 

dos problemas e a busca de soluções negociadas em benefício da comunidade, ou 

seja, tem relação com os conceitos do desenvolvimento territorial? Enfim, o 

município de Botuverá apresenta as condições necessárias para o desenvolvimento 

turístico? 

 

1.2 Justificativa do estudo 
 

 Ressalta-se que o desenvolvimento das atividades turísticas pode concatenar 

estratégias para promover o desenvolvimento local com base sustentável, conforme 

apontado anteriormente.  É uma forma de o desenvolvimento local aliar-se à 

preservação ambiental, enaltecendo a qualidade de vida da população. 

 A temática do turismo está se evidenciando, cada vez mais, em virtude de 

pesquisadores analisarem os impactos que refletem através do turismo na 

economia, na sociedade e no meio ambiente.  Ressaltando que ultimamente a 

demanda de turistas está voltada mais precisamente na busca por atrativos 

vinculados a natureza e locais com potencial e vocação para turismo rural. 

  O município comporta um atrativo peculiar e muito requisitado para visitação 

que são as Cavernas, localizadas no Parque Municipal Grutas de Botuverá. 

                                            
1 O Programa Nacional de Municipalização do Turismo é um processo de conscientização, 

sensibilização, estímulo e capacitação dos vários agentes de desenvolvimento que compõem a 

estrutura do município.  
2 Plano Nacional do Turismo foi adotado a partir de 2003 em substituição ao PNMT. 
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Ressaltando ainda que em Botuverá encontram-se quedas d água, trilhas e 

cachoeiras.  

 A justificativa desta pesquisa se dá mediante o potencial do município de 

Botuverá para o desenvolvimento do turismo, além disso, o tema se relaciona com 

pesquisas desenvolvidas pelo Laboratório de Geoprocessamento e Sensoriamento 

Remoto aplicado a análise ambiental do curso de Arquitetura da FURB e do 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. 

   

1.3 Perguntas norteadoras e hipóteses 
 

Questão Norteadora: O município de Botuverá apresenta condições necessárias 

para o desenvolvimento turístico? 

 

1. Existem interfaces entre os princípios do PNMT e os princípios de 

desenvolvimento territorial propostos pela SDR – Brusque? 

2. O aumento da oferta de novos atrativos na SDR-Brusque pode potencializar o 

desenvolvimento turístico de Botuverá? 
3. Botuverá apresenta as condições necessárias para o desenvolvimento 

turístico?  

 

HIPÓTESES DA PESQUISA 
 
 A hipótese central desta pesquisa reflete sobre a possibilidade do turismo ser 

potencialmente um indutor de desenvolvimento do município de Botuverá, com o 

respectivo aumento da oferta de novos atrativos e construção de um produto 

turístico competitivo. 

 

 Hipóteses auxiliares: 
 

a) As interfaces entre os princípios do PNMT e os princípios de 

desenvolvimento territorial propostos pela SDR-Brusque são evidenciadas 

em algumas circunstâncias, como a integração de arranjos locais: 

confecção de artesanatos e produtos coloniais; 
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b) Ocorrendo o aumento da oferta de novos atrativos na SDR-Brusque, 

potencializa-se o desenvolvimento turístico de Botuverá;  

c) O município de Botuverá apresenta condições favoráveis em prol do 

desenvolvimento turístico.  
 
 
1.4. Objetivos 
 
 O Objetivo Geral desta pesquisa foi identificar as potencialidades regionais 

para o desenvolvimento turístico de Botuverá. 
 

Objetivos Específicos 
 

1. Investigar as interfaces entre o processo de desenvolvimento territorial a 

PNMT e o PNT; 

2. Caracterizar os atrativos turístico-culturais e aspectos demográficos dos 

municípios da SDR – Brusque; 

3. Evidenciar atributos que possam viabilizar o desenvolvimento turístico de 

Botuverá. 

 

1.5 Metodologia 
  

 O método de abordagem utilizado para a construção desta dissertação partiu-

se inicialmente de teorias e conceitos do turismo e desenvolvimento para construção 

do referencial teórico, acerca dos questionamentos do tema. 

Um estudo científico requer um processo de revisão através da pesquisa 

bibliográfica, que permita aferir a base teórica para interpretação da realidade local. 

Nas palavras de Silveira (2004, p. 103): 

O objetivo da revisão de literatura é, em primeiro lugar, fazer com que se 
obtenha aprofundamento e especialidade na área temática da pesquisa. Em 
segundo lugar, a revisão serve para fornecer uma sólida sustentação teórica, 
por meio da citação de autores clássicos e atuais de reconhecida 
capacidade, quanto ao tema de estudo. 
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 A área de abrangência desta pesquisa é a região composta pela SDR-

Brusque, mais precisamente e aprofundado, o município de Botuverá, foco desse 

estudo.  

 O universo da pesquisa envolveu os principais atores que abrangem a triple 

hélice: mercado, poder público e sociedade civil. As informações foram coletadas da 

seguinte forma: 

a) Coleta de informações sobre o turismo e dados pertinentes à área 

de abrangência da SDR-Brusque, focando o município de Botuverá; 

b) Levantamento de informações eminentes em documentos que 

exibem a situação turística e econômica do município de Botuverá, 

assim como, de forma sucinta, dos municípios de abrangência da 

SDR-Brusque; 

c) Entrevistas com o poder público de Botuverá e Brusque: prefeitura, 

secretaria de desenvolvimento regional; iniciativa privada: indústria 

de mineração, indústria e comércio; sociedade civil: comunidade 

local e presidente de associação de moradores. 

 

 Os dados levantados foram organizados em tabelas, quadros e figuras para 

melhor entendimento da análise e comparação. Algumas informações contidas nesta 

pesquisa foram obtidas através da metodologia utilizada por Vieira (2003) – 

(Apêndice A) no qual se utiliza como base uma matriz qualitativa de potencialidades 

e pontos frágeis, (re) estruturada como tabela de fatores favoráveis e obstáculos 

para o desenvolvimento turístico de Botuverá (SC). 

 

1.6. Estutura da dissertação 
 

 Os resultados obtidos no decorrer da pesquisa foram organizados em seis 

capítulos: 

 O primeiro capítulo apresenta uma contextualização do problema de pesquisa 

assim como: justificativa, hipóteses, objetivos e metodologia. No segundo capítulo 

tratou-se de apresentar o embasamento teórico da pesquisa. O terceiro capítulo 

tratou de analisar a questão desenvolvimento turístico em Santa Catarina através 

das políticas e ações. O quarto capítulo trata do turismo como fator de 
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desenvolvimento territorial. O quinto capítulo trata da caracterização do município de 

Botuverá. O sexto e último traz as conclusões da análise realizada no decorrer da 

pesquisa comprovando a hipótese central de que o turismo pode ser potencialmente 

um indutor de desenvolvimento do município de Botuverá, com o respectivo aumento 

da oferta de novos atrativos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
  

 Apresentamos neste capítulo a revisão bibliográfica, as premissas a partir 

das quais alicerçamos os demais capítulos dessa dissertação. Está dividido em 

quatro partes: a primeira parte consiste numa abordagem para a questão do 

desenvolvimento. A segunda conceitua espaço, território e desenvolvimento 

territorial. Na terceira parte estudamos o turismo como fator de desenvolvimento 

territorial. Na quarta parte finalizamos o tema com uma crítica sobre a concepção 

preservacionista e como esta pode afetar o turismo. 
 

2.1 Uma abordagem para a questão do desenvolvimento  
  

 O conceito de desenvolvimento territorial dá ênfase à dinâmica da 

comunidade local em potencializar o desenvolvimento. Na compreensão do 

processo de desenvolvimento territorial observa-se que uma localidade está em 

direção do desenvolvimento, quando identifica sua própria vocação e maximiza 

vantagens para alavancar alternativas de renda. Cabe ressaltar que neste conceito 

de desenvolvimento não se responde somente à lógica econômica, neste caso as 

estruturas socioculturais surgem como fatores para a compreensão das 

transformações. Mas o que é desenvolvimento? Para fins desta dissertação, o 

desenvolvimento é: 

 
Segundo entendemos hoje, é um conceito abrangente diferente de 
crescimento econômico, ainda considerado uma condição necessária, mas 
de forma alguma suficiente, incluindo as dimensões ética, política, social, 
ecológica, econômica, cultural e territorial, todas elas sistematicamente 
inter-relacionadas e formando um todo. A natureza processual do 
desenvolvimento exige, além disso, que se leve em consideração sua 
sustentabilidade (perenidade) para satisfazer o postulado ético da 
solidariedade diacrônica com as futuras gerações, simétrico ao postulado 
da solidariedade sincrônica com a geração presente que, por sua vez, 
explica a primazia das considerações sociais na determinação dos 
objetivos de desenvolvimento (SACHS, 1997, p.2). 

 
 O termo desenvolvimento que se cogita antes dos anos de 1970 se referia 

basicamente ao crescimento econômico, e como entendemos em Sachs (1997), este 

se refere a um processo de preservação dos recursos naturais e culturais com o 

intuito de serem utilizados pelas futuras gerações, inclusive melhorando a qualidade 

de vida da população.  Embora as pessoas tendam a relacionar o desenvolvimento 
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apenas como crescimento, porém, desenvolvimento e crescimento são fatores 

distintos.  

O desenvolvimento, distinto do crescimento econômico, cumpre esse 
requisito, na medida em que os objetivos do desenvolvimento vão bem além 
da mera multiplicação da riqueza material. O crescimento é uma condição 
necessária, mas de forma alguma suficiente (muito menos é um objeto em 
si mesmo), para se alcançar a meta de uma vida melhor, mais feliz e mais 
completa para todos [...] (SACHS, p.32, 2004). 

Encontra-se, no momento, numa fase de transição entre a antiga 
concepção, que o assimilava à idéia de crescimento econômico e, por 
conseguinte, a algo objetivo, quantificável e associado às conquistas 
materiais, e a nova concepção, que o representa como processo e estado 
intangível, subjetivo e intersubjetivo, e que está associado mais com 
atitudes e menos com conquistas materiais (SIEDENBERG, 2006, p.69). 
  

 
 Crescimento é uma visão em termos de Produto Interno Bruto (PIB), 

basicamente enquanto desenvolvimento implica numa mudança de um aspecto, seja 

ele físico, cultural, político, territorial (FRANCO, 2003). O crescimento se relaciona á 

questões econômicas, sendo visto apenas como uma dimensão do desenvolvimento 

(SACHS, 1993). “Melhor é crescer menos e ir em direção ao desenvolvimento 

sustentável, do que crescer muito e depois enfrentar uma catástrofe bélica por 

razões de energia ou de água” (VEIGA, 2008) 3 

 Desenvolvimento pode ser considerado como um fator de transição, onde 

ocorre movimento, processo, mudança e libertação (BECKER e WITTMANN, 2003). 

Embora desenvolvimento e crescimento tenham sim suas diferenças, é importante 

salientar que está se caminhando em direção ao desenvolvimento quando o país 

passa a dominar tecnologias, atualizar suas indústrias, incluindo aspectos sociais e a 

necessidade de alcançar o quadro conceitual do ecodesenvolvimento considerando 

os problemas de recursos, ambiente, população e desenvolvimento de forma 

unificada (SACHS, 1993). 

 O desenvolvimento é medido através do método qualitativo. O crescimento é 

comumente medido pela variação do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, quando a 

economia de um país cresce em relação ao ano anterior, seja em potencial 

econômico ou social. Sendo assim abordado a partir do método quantitativo. 

                                            
3 José Eli da Veiga – pesquisador e economista da USP em entrevista à Revista Época em Abril de 

2008. 
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 O “conceito de crescimento deve ser reservado para exprimir a expansão da 

produção real no quadro de um subconjunto econômico, embora esse crescimento 

não implique necessariamente nas modificações das funções de produção” 

(FURTADO, 1997, p.91). O desenvolvimento local é entendido como sendo 

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS) (FRANCO 2000). Trata-se de 

uma estratégia de indução ao desenvolvimento utilizando a metodologia participativa 

mediante mobilização da Sociedade Civil. A parceria com o Estado e o Mercado, é 

abordada incluindo investimentos em capital humano e capital social, formando uma 

integração entre: 
 

O Governo, nas esferas federal, estadual e municipal, contribuindo com os 
investimentos em infra-estrutura, saúde, educação entre outros; 
O Mercado, considerando tanto os atores do lado da oferta como do lado 
da demanda, nos mercados de fatores e de bens de serviços, 
proporcionando a geração de emprego e renda; 
A Sociedade Civil, incluindo os cidadãos, as organizações sociais e as 
suas entidades representativas (REIS, 2006, p.1). 

  

 Dentre o papel de cada um deste atores no desenvolvimento territorial, vimos 

que o sucesso desse desenvolvimento depende do fortalecimento dos atores sociais 

envolvidos.   
O papel do Estado central deve limitar-se a apoiar as iniciativas locais. Isso 
significa que não pode haver dinâmica local caso não exista uma real 
capacidade de iniciativa dos atores locais. Disso decorre que esse estilo de 
desenvolvimento é tributário de um processo de educação e de formação, 
que procura re-qualificar o saber fazer local, lançando mão de novas 
tecnologias. Isso impõe incluir nos projetos locais, programas de 
informação, formação e de educação (CARRIÈRE E CAZELLA, 2006, 
p.37). 
 

 A comunidade exime um papel central nos processos de desenvolvimento, 

quando significa utilizar as diversas dimensões territoriais segundo os interesses da 

comunidade. Desta forma, a articulação do território torna-se fundamental na 

promoção do desenvolvimento. 

 O contexto do território é importante neste processo, pois, no 

desenvolvimento a escala territorial se ajusta a mobilização social e integração de 

investimentos potencializadores (política administrativa e instância governamental). 

Mas o que é território?  
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2.2 Espaço, território e desenvolvimento territorial 
 

 O termo território é empregado em várias áreas como: política, biologia, 

psicologia, geografia e sociologia política, entre outras. O território vai muito mais 

longe do que se pretende, ao qualificá-lo como delimitação de um espaço físico, 

pode ser visto como um espaço de articulação e de mediação. 

 De acordo com Davidovich (1989, p.69), “o território traz a idéia de 

determinado uso do espaço, consubstanciado em processos de apropriação e de 

controle, que demarcam áreas geográficas específicas”. 

 Para complementar o pensamento de Davidovich (1989), Raffestin (1993) 

explana que:  
É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O 
território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida 
por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. 
Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, 
pela representação), o ator “territorializa” o espaço. (p.143) 

 

 Observa-se que o território resgata a idéia de uma localidade como um 

espaço socialmente ocupado. Um território representa uma trama de relações com 

raízes históricas, configurações políticas e identidades que desempenham um papel 

ainda pouco conhecido no próprio desenvolvimento econômico (ABRAMOVAY, 

2000, p.8).  

 A partir disso, por território entendemos ser um espaço geográfico no qual se 

verifica uma interação relevante entre um sistema de objetos e um sistema de ações 

(SANTOS, 1996). 

  
Etimologicamente, a palavra território, territorium em latim, é derivada 
diretamente do vocábulo latino terra, e era utilizada pelo sistema jurídico 
romano dentro do chamado jus terrendi (no Digeste, do século VI, segundo 
Di Méo, 1998:47), como o pedaço de terra apropriado, dentro dos limites de 
uma determinada jurisdição político-administrativa (HAESBAERT 2004, p. 
43). 

 

 O território está configurado como um pedaço de terra que envolve os atores 

da região que são formados pela comunidade, poder público e iniciativa privada. 

(HAESBAERT, 2006).  

 Quando se menciona o termo território, podemos dizer que contribui para 

evidenciar a identidade de um grupo social, seus limites que podem ser alterados 

pela expansão das fronteiras através de áreas conquistadas por outros grupos 
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sociais ou áreas despovoadas. Também podemos dizer que o território consiste num 

espaço geográfico delimitados pelas relações de poder.  Nesta linha de pensamento, 

Theis e Vargas (2009, p. 13) esboçam a compreensão do termo como “um espaço 

delimitado por um conjunto de relações e poder”. Para se pensar territorialmente 

precisam-se entender quais são os atores, quais são os seus interesses concretos, 

seus instrumentos táticos e estratégicos, saber em que escala espacial eles atuam. 

Em que escala esses fenômenos se manifestam (local, metropolitana, nacional). 

Onde estão os centros de decisões determinantes (BRANDÃO, 2004, p. 58).  

 Portanto, a relação entre território e desenvolvimento territorial é muito 

estreita, visto que no desenvolvimento territorial é necessária a negociação 

estratégica entre atores locais, associações empresariais, entidades financeiras, 

universidades, centros de pesquisas (ALBUQUERQUE, 1998).  

 Nesta esteira, o desenvolvimento territorial está focado no protagonismo 

humanitário e não no combate a pobreza, mas, sobretudo em comunidades locais 

que procurem evidenciar suas características demonstrando a capacidade que têm 

em desenvolver sua economia, conservando seus recursos naturais.  

 O desenvolvimento territorial ocorre a partir de experiências vividas de política 

favorável, expressa na mobilização dos atores locais em torno das prioridades e 

orientações para o desenvolvimento. Geralmente está ligado à ação da coletividade, 

desencadeando oportunidades e podendo melhorar qualidade de vida da população. 

Ainda observa-se a relação entre território e desenvolvimento local4 na definição de 

Firkowski & Sposito (2008) pela escala da organização do espaço onde se 

inscrevem os projetos sociais e conflitos locais. 

Um espaço onde se exercem poderes de organização ou controle, 
inscrevem-se projetos sociais (desenvolvimento-ordenam,ento-planificação), 
exprimem-se estratégias de valorização e se afrontam os interesses mais ou 
menos contraditórios dos diferentes atores Firkowski & Sposito (2008, p. 61). 

                                            
4 Uma resalva se faz oportuna na dúvida sobre as possíveis diferenças teórico metodológicas 

envolvidas na contrução das noções de desenvolvimento local e desenvolvimento territorial. “Na 

perspectiva adotada por Carrière e Cazella  (2006) ambas são tomadas como sinônimos. Nas 

palavras de Pequeueur (2004, 2003) cujo trabalho pioneiro sobre o assunto data de 1987, o termo 

territorial é no entanto preferível, porque não induz a idéia de pequena dimensão, ou de menor 

escala”. Por esta razão tanto os profissionais quanto os teóricos do desenvolvimento preferem 

recorrer ao conceito de território (CARRIÈRE E CAZELLA, 2006, p.23-24). 
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 Mas o que é espaço neste contexto?  

Espaço é uma posição geográfica criada pelo homem, fábrica, mina ou 
cidade, em relação ao acesso aos recursos naturais e ao mercado 
consumidor. Espaço urbano capiotalista e o local onde estão as fábricas, os 
proprietários dos meios de produção, os operários, os diferentes setores de 
classes (CORREA, R.L. 1986, p.81). 

O objeto da geografia é a sociedade e a geografia viabiliza o seu estudo 
pela sua organização espacial. A geografia representa um m odo particular 
de se estudar a sociedade (CORREA, R.L. 1986, p. 53). 

 Nesta perspectiva, o território é uma unidade ativa de desenvolvimento que 

dispõe de recursos específicos e particulares de uma determinada região. Recursos 

materiais ou não, a exemplo de um saber fazer original ligado geralmente à história 

local (CARRIÈRE E CAZELLA, 2006). Exemplos destes projetos de desenvolvimento 

territorial podem ser citados os da França assim como os da Terceira Itália e de 

outros países. O termo “Terceira Itália” popularizou-se nos anos final dos anos 70, 

expressão utilizada por Arnaldo Bagnasco para diferenciar as áreas do centro e do 

nordeste da Itália, economicamente falando. 

 A Terceira Itália representa um fenômeno de desenvolvimento de pequenas 

e médias empresas especializadas em áreas rurais, evidenciando seus atributos 

sociais e desenvolvimento territorial - baseado na existência de uma cultura local 

(CARRIÈRE E CAZELLA, 2006).  Na França, observa-se: 
 
Nas proximidades de Poitiers, um programa de utilização de subprodutos da 
floresta para a produção de energia, utilizando os resíduos da exploração 
florestal como recursos têm gerado o aporte de tecnologias de ponta 
(computadores, sistemas automáticos de abastecimento de caldeiras etc.) 
(CARRIERE E CAZELLA, 2006 p. 36).  

 
 Esse exemplo serve para evidenciar como os franceses aproveitam os 

recursos locais para fomentar a economia. Outro país que os mesmos autores têm 

como exemplo é Portugal. Segundo eles: 
 

A imagem emblemática de uma região é à base de um programa de 
desenvolvimento empreendido na aldeia de Baião (Portugal). Na residência 
de Eça de Queiroz foi criado um centro de estudos literários, que atrai um 
fluxo permanente de turistas do mundo inteiro. Isso permitiu que se 
empreendessem vários projetos, tais como o turismo “verde” ou rural, a 
produção de um vinho de qualidade chamado vinho de Eça e a de bengalas 
tradicionais com madeira de cerejeira. Todos esses projetos permitem 
manter uma população numa região marcada pelo êxodo expressivo de 
habitantes ao longo das últimas décadas (CARRIÈRE E CAZELLA, 2006, 
p.36). 
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 De acordo com os exemplos acima citados, observa-se que todas as 

regiões possuem suas singularidades e peculiaridades capazes de enaltecer o seu 

próprio valor. Constrói-se a visão de que a valorização dos recursos naturais locais 

assim como culturais pode agregar valor sobre a produção oriunda da localidade. 

Assim sendo, o desenvolvimento é alicerçado em recursos materiais e humanos, 

onde o turismo pode ser estudado como fator de desenvolvimento territorial. 

 
2.3 Turismo como fator de desenvolvimento territorial 
 

 A tomada de consciência da problemática ambiental nasce da preocupação 

em preservar o meio ambiente, para garantir a sobrevivência das próximas 

gerações.  

O conceito de ecodesenvolvimento pode ser interpretado por diversos 

ângulos. Entendendo o desenvolvimento sustentável como o caminho para o 

equilíbrio entre as cinco dimensões abaixo citadas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01: As sete dimensões do ecodesenvolvimento 
Fonte: Sachs (1997, p.2). 

 

 Encontramos no turismo, uma atividade multifacetada e multidimencional 

(COOPER ET AL, 2001) interfaces com as cinco dimensões do ecodesenvolvimento 

(SACHS, 1993).  
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 As cinco dimensões do ecodesenvolvimento (SACHS,1993) são vistas como 

cinco pilares do desenvolvimento sustentável, alterando a questão do espacial para 

territorial, do ecológico para o ambiental e do cultural para o político:  

a- Social, fundamental por motivos tanto intrínsecos quanto instrumentais, por 

causa da perspectiva de disrupção social que paira de forma ameaçadora 

sobre muitos lugares problemáticos do nosso planeta; 

b- Ambiental, com as duas dimensões (os sistemas de sustentação da vida 

como provedores de recursos e como “recipientes” para a disposição de 

resíduos); 

c- Territorial, relacionado à distribuição espacial dos recursos, das populações e 

das atividades; 

d- Econômico, sendo a viabilidade econômica a conditio sine qua non para que 

as coisas aconteçam; 

e- Político, a governança democrática é um valor fundador e um instrumento 

necessário para fazer as coisas acontecerem; a liberdade faz toda a diferença 

(SACHS, 2004, p.32). 

 
 [...] o ecodesenvolvimento é um estilo de desenvolvimento que, em cada 
ecorregião, insiste nas soluções específicas de seus problemas 
particulares, levando em conta os dados ecológicos da mesma forma que 
os culturais, as necessidades imediatas, como também aquelas de longo 
prazo [...] (SACHS, 1986, p.17). 

 
  Nesse panorama, verificaremos a importância do turismo para o 

desenvolvimento territorial. Pois a atividade turística pode interferir positivamente 

para que ocorra o desenvolvimento de uma localidade. O setor turístico pode 

apresentar condições eficazes para o desenvolvimento territorial alterando o mínimo 

possível suas características locais. 

  Justificamos o emprego do termo territorial preferível, ao invés de 

desenvolvimento sustentável, porque mediante o conceito de desenvolvimento 

territorial apresentado, fica possível observar sua base territorialista, ou seja, a base 

em estratégias que influenciam a economia tendo a participação de atores locais, 

públicos e privados, que definem o território (BRANDÃO, 2004). Assim, uma forma 

de maximizar a utilização dos recursos e serviços locais é a transferência de 

recursos financeiros a partir de um gasto turístico. É importante que o setor de 

turismo seja considerado como inserção na economia local e não só como meio de 
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arrecadação extra. A atividade turística tem grande relevância no desenvolvimento 

de uma localidade, além de ser considerada uma prestadora de serviços e 

responsável por receitas importantes de diversos setores que estão ligados direta ou 

indiretamente à economia local, tais como: a construção civil, empresa alimentícia, 

comércio, etc. 

  O conceito de sustentabilidade cultural coaduna com a idéia de que o 

turismo é importante para preservar os bens patrimoniais e os modos de vida 

tradições. O turismo com base no legado cultural é aquele que tem como principal 

atrativo o patrimônio cultural (BARRETO, 2000). Através da cultura local 

conhecemos e valorizamos o comportamento, a autenticidade, a educação das 

pessoas. Assim, podemos evidenciar o desenvolvimento local a partir da sua cultura, 

pois a comunidade é importante aliada nas tomadas de decisões pertinentes ao 

planejamento, desenvolvimento e gestão do turismo numa localidade. 

  O conceito de sustentabilidade econômica coaduna com a idéia de que o 

turismo tem contato com várias atividades econômicas diferentes. Quer dizer que 

essa atividade possui vários campos a serem explorados: hotelaria, agência de 

viagens, eventos, recreação, lazer, gestão, comunicação, ecoturismo e turismo 

ecológico (COOPER ET AL, 2001). O turismo é considerado uma atividade do 

terceiro setor que gera emprego, renda, divisas e, por conseguinte é um fator de 

desenvolvimento.  O desenvolvimento da economia local pode ser alavancado, 

portanto pelo turismo. O modelo de desenvolvimento territorial é considerado mais 

apropriado para o desenvolvimento turístico (SILVA, 2006). Utiliza recursos 

produtivos de base local, proporcionando um efetivo grau de endogenização dos 

benefícios socioeconômicos gerados no processo. O turismo está relacionado à 

hospitalidade, eventos, entretenimentos, etc. Atualmente os turistas buscam com 

maior intensidade o contato com o verde e estão cada vez mais adeptos a 

desfrutarem de caminhadas pelas trilhas (NOVAES, 2007). 
 
Um intenso consumidor da natureza e pondera que, nas últimas décadas, 
sua evolução se deu como resultado da "busca do verde" e da "fuga" dos 
tumultos da urbanização pelas pessoas que tentam recuperar o equilíbrio 
psicofísico em contato com a natureza em seu tempo de lazer 
(RUSCHMANN, 1997, p.09).   
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 O turismo em si não se resume somente a viagens, se nós observarmos, o 

fenômeno econômico e cultural é bem maior5 (TRIGO, 2006). 

 A questão dos princípios da sustentabilidade e da endogenização que por 

seu turno, são um paradigma que inicia da idéia básica de que o sistema produtivo 

dos países cresce e transforma-se utilizando o potencial de desenvolvimento 

existente que: 
 

[...] passam a compor a nova racionalidade que balizará o desenvolvimento 
regional. Ou seja, as estratégias de desenvolvimento propostas devem 
obedecer à outra racionalidade, que não seja apenas a da acumulação do 
capital e do consumismo (DALLABRIDA, 2000, p.189). 

 
 O desenvolvimento exógeno, geralmente acontece com empresas que vem 

de outras regiões e se instalam numa localidade em função de alguma oferta que 

essa possa lhe oferecer, como por exemplo, recursos humanos. 
 

[...] implementar o processo à mercê de decisões e investimentos 
exógenos aos âmbitos local e regional, relega-se o território e todos os 
elementos que o integram, particularmente os ambientais e os sociais, a 
um plano secundário. Por conseqüência, acarreta-se uma diversidade de 
custos para a sociedade e o território, mitigando-se os impactos positivos e 
os benefícios sócio-econômicos derivados do desenvolvimento turístico 
pela não utilização, em escala otimizada, dos recursos e base local da 
região objeto do processo de planejamento (SILVA, 2006, p.7). 

 
 Nesse panorama, verificaremos a importância do turismo para o 

desenvolvimento territorial. A atividade turística pode interferir positivamente para 

que ocorra o desenvolvimento de uma localidade. 

 Em 1980, as estratégias de desenvolvimento evoluíram no sentido da 

incorporação dos preceitos do desenvolvimento territorial, dada a constatação da 

incapacidade do Estado em minimizar problemas resultantes da crise mundial 

desemprego, queda no ritmo de crescimento. Desta forma, é possível compreender 

as iniciativas de descentralização administrativa e política implantada em diversos 

países. Na França, por exemplo, uma grande reforma se deu no sentido da 

regionalização ocorrida em 1982 (CARRIÈRE E CAZELLA, 2006).  

 Nos anos 90, percebe-se uma nova estratégia de desenvolvimento voltada, 

sobretudo, para as grandes cidades, e que também foi aplicada em pequenas e 

médias cidades que hoje se chama de “marketing territorial”.  

 O “marketing territorial” se identifica como: 

                                            
5 Entrevista concedida a autora em 23 de fev. de 2006 para o jornal “A Voz da Razão”. 
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Projetos que abrangem geralmente um grande evento sociocultural e (ou) 
uma grande operação de urbanismo de caráter emblemático, a exemplo de 
jogos olímpicos, da exposição universal de Lisboa 1998, da edificação do 
museu de arte moderna Guggenheim em Bilbao (Espanha) etc. O objetivo 
fundamental dessas operações consiste em renovar a imagem da região ou 
da cidade, a fim de torná-la mais atraente no jogo da concorrência para 
captar Investimentos Diretos Estrangeiros – IDE (CARRIÈRE E CAZELLA, 
2006, p. 42). 

 
 No Sul do Brasil, o conceito de “marketing territorial”, realizado pela iniciativa 

privada, pode-se citar o Parque Temático Beto Carrero World, localizado no 

município de Penha (SC). Este parque colabora para o desenvolvimento turístico da 

região. O parque instalou-se em município de pequeno porte pelo incentivo fiscal 

oferecido pela prefeitura de Penha, aliado a escolha do local, com infra-estrutura 

urbana (aeroporto e rodovia), e posição estratégica na rota das praias. Cabe aqui 

salientar que outrora Balneário Camboriú se eximia da ausência de um planejamento 

turístico, assim, precisou arcar com as conseqüências advindas com o turismo em 

massa.  
 
Seja como for, e ao que tudo indica se deixados à própria sorte os locais 
mais atrativos nesses segmentos do litoral deverão convergir para um 
mesmo “modelo” turístico, marcado pela urbanização avassaladora e por 
grandes impactos socioambientais, como se observa hoje em dia em 
Balneário Camboriú (LINS, 2002, p. 227). 
 

 Atualmente existem modelos que aliem a potencialização dos benefícios do 

turismo para a comunidade local e a preservação do meio ambiente. 
 

2.4 A concepção preservacionista e o turismo 
 
A preocupação com a alteração da biodiversidade e a devastação das 

florestas que atualmente faz-se presente, é decorrente do processo de urbanização 

e industrialização advinda ao longo do século XX. 

 
As transformações advindas através do turismo interferem no meio ambiente, 
levando em consideração a utilização de áreas naturais protegidas para fins 
de lazer (ecoturismo), reflete-se sobre algumas tendências globais, como o 
crescimento da consciência ambiental e o processo de reencontro do homem 
com sua própria essência (IRVING, 2002, p.32). 
 

 Novaes (2007) destaca que a modernização das formas econômicas, o 

acelerado processo de urbanização e as transformações nos processos produtivos, 

com a incorporação das novas tecnologias estão modificando os hábitos de lazer 

das pessoas, que buscam novas alternativas de lazer e entretenimento como forma 
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de aliviar o stress gerado pela sociedade moderna. Com esta perspectiva, aumenta 

o interesse do homem urbano em buscar as localidades de potencial paisagístico e 

cultural, obtendo contato com a natureza além da redescoberta dos valores antigos, 

representados na arquitetura, nos costumes e na interatividade com as 

comunidades. 

  Segundo Sampaio (2005) as pessoas se sentem culpadas por estarem 

desocupadas, e o lazer de certa forma é uma premiação para quem trabalha. 

 Na visão da Organização Mundial do Turismo OMT o turismo é motivado a 

quem se desloca e não a quem recepciona (SAMPAI0, 2005).  

 
Neste sentido, deduz-se que as comunidades receptoras (e seus 
respectivos recursos naturais) teriam que estar à disposição de pessoas 
que se deslocam para seus territórios. Entretanto, não se tem dúvida dos 
esforços da OMT nas ações que possibilitam a melhoria da qualidade de 
vida das populações autóctones (SAMPAIO, 2005, p. 22).  

 

 No Brasil, a rápida expansão urbana e a falta de planejamento urbano e 

ambiental resultam num modelo de desenvolvimento onde a natureza é vista 

apenas como fonte de recursos naturais. A problemática ambiental e o meio 

ambiente surgiram com várias acepções fundamentais situadas entre dois pontos 

extremos (1) o preservacionista, (2) e o chamado novo naturalismo (MOSCOVICI, 

1992). 

 A concepção preservacionista6, de maneira geral, prima o mito da natureza 

intocada no qual presumia o homem como um destruidor do meio ambiente 

(DIEGUES, 1996). Para ilustrar cita-se o modelo de parques nacionais desabitados, 

surgido nos Estados Unidos. Dentro das categorias Unidade de Conservação (UC) 

– Parque Nacional (PN) - e a concepção do novo naturalismo “relação homem-meio 

ambiente, é simbiótica. Esta perspectiva originou-se das terminologias conhecidas 

como problemática ambiental e desenvolvimento sustentável” (SAMPAIO, 2005, p. 

112) 

 Na concepção preservacionista surge oficialmente o PN, o Yellowstone 

(EUA) que serve de inspiração para criação de diversos PNs no mundo. Localizado 

na ponta noroeste do Estado do Wyoming.   

                                            
6 Prima o mito da natureza intocada no qual presume o homem como um destruidor do meio 

ambiente (SAMPAIO, 2005, p. 112). 
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 Neste contexto, as áreas de proteção ambiental surgem no Brasil com o 

objetivo de conservação da biodiversidade, dos aspectos socioculturais e da 

necessidade de reaproximação entre homem e natureza, capaz de promover 

melhor qualidade de vida à população.  

 
As UCs existem não apenas para conservar o meio ambiente, as plantas, 
os animais, os microorganismos, as paisagens, mas para resguardar a 
autenticidade que o planeta possui, a fim de que possamos vislumbrar 
nossas origens e a simplicidade da vida na Terra, quando ainda éramos 
seres intimamente ligados à natureza (TRIPOLI, 1999, p. 10). 

 

 Elas necessitam de um plano de manejo para facilitar o seu monitoramento. A 

partir da implantação desse plano, a comunidade que integra essa área sofrerá uma 

mudança abrupta, mas é através dele que se pode definir o uso da área das UCs 

viabilizando a visitação pública, o lazer, etc. 

  
Unidades de conservação são locais ideais para o contato do homem com 
a natureza, por meio de atividades que podem associar lazer, educação 
ambiental e pesquisa, além de oferecer outras possibilidades de 
desenvolvimento e renda para as comunidades que vivem próximas a 
áreas protegidas (BACCA, 2007, p. 6). 

 O Sistema Nacional de Unidades de Conservação-SNUC (Lei n.°.985/2000), 

define a UCs com sendo um: 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 
instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção.  

 O SNUC de acordo com o disposto na Lei n.° 9.985/2000, tem por finalidade 

os seguintes objetivos: contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos 

recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; proteger as 

espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; contribuir para a 

preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; promover o 

desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; promover a utilização 

dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de 

desenvolvimento; proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza 

cênica; proteger as características de natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, paleontológica e cultural; proteger e recuperar recursos hídricos e 
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edáficos; recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; proporcionar meios e 

incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento 

ambiental; valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; favorecer 

condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em 

contato com a natureza e o turismo ecológico; proteger os recursos naturais 

necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando 

seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente.  

 O desenvolvimento turístico de Santa Catarina é marcado por políticas e 

ações em torno de atrativos turístico de sol e mar, compras, lazer, eventos, etc., que 

procuram explorar os recursos naturais locais e não valorizá-los. 

O PNSI foi instituído através do Decreto lei de 04 de junho/2004 publicado no 

Diário Oficial da União, edição nº. 108, do dia 07.06.04. Este possui uma extensão 

de 57.374 hectares, abrangendo áreas de nove municípios compreendendo Apiúna, 

Ascurra, Blumenau, Botuverá, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Presidente Nereu e Vidal 

Ramos, com abrangência de 21% do total de áreas protegidas de proteção integral e 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) no estado de Santa Catarina.  

Este Parque foi instituído na concepção preservacionista onde o homem é 

colocado como destruidor da natureza, segundo o plano de manejo do PNSI, as 

atividades produtivas assim como turismo de base comunitária só pode ocorrer na 

ZA. Procura-se então proteger de forma legal áreas florestais denominadas de UC.  

 
Como seu nome indica, uma UC é uma área dedicada a conservar a natureza. 
Seu termo equivalente, área protegida, reflete [...] que o objetivo delas é a 
proteção da Natureza [...]. Mas com o decorrer do tempo, com a aparição dos 
conceitos de ecodesenvolvimento e, sobretudo de desenvolvimento sustentável, 
as definições do termo mudaram [...] e foram ampliadas para incluir áreas nas 
quais a exploração dos recursos naturais é cada vez mais intensa e a presença 
humana é a razão de sua existência [...] (DOUROJEANNI & PÁDUA, 2001, p. 56) 

 

Quanto ao desenvolvimento turístico territorial da região da SDR-Brusque, o 

PNSI poderá exercer importante papel na articulação turística para o município de 

Botuverá. Pois este município possui toda sua área rural inserida na ZA do PNSI. No 

entanto, em termos geográficos, encontra-se mais articulado a Brusque do que aos 

nove municípios que envolvem o PNSI. Por este motivo à justificativa da ligação 

turística de Botuverá-Brusque, considerando também a única rodovia de acesso à 

Botuverá que obrigatoriamente passa antes por Brusque. Como Brusque, os demais 

municípios da área de abrangência da SDR-Brusque se interligam com atrativos 
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turísticos. Contudo, o desenvolvimento turístico de Botuverá depende de fatores 

socioeconômicos territoriais que potencializam os atrativos turísticos e o turismo de 

base comunitária, desde São João Batista, Canelinha, Brusque, Botuverá, 

Guabiruba, Tijucas, Major Gercino e Nova Trento.  

No caso do Município de Botuverá (SC) que apresenta oportunidades e 

ameaças para seu desenvolvimento territorial em função de seus recursos naturais 

terem sido potencializados com a instituição em 2004 do Parque Nacional da Serra 

do Itajaí, PNSI (CORREA, 2008) o desenvolvimento territorial do município pode ser 

ainda mais destacado com a percepção da articulação existente entre os atores 

locais. Assim como estratégias de desenvolvimento territorial turístico e interpretação 

de uma nova escala de interesses comuns entre os municípios da SDR- Brusque. 

Mas um aumento na oferta de atrativos na escala dos municípios da SDR pode 

potencializar o desenvolvimento territorial do município de Botuverá? Assim como a 

localização dos sujeitos de desenvolvimento turístico a partir de turismo de sol e 

mar, compras, eventos, lazer? Estas questões serão testadas no capítulo quatro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

3 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO EM SC: POLÍTICAS E AÇÕES  
 
 O presente capítulo verifica a primeira hipótese deste trabalho, que tem por 

objetivo examinar se existem interfaces entre os princípios do PNMT e os princípios 

de desenvolvimento territorial propostos pela SDR-Brusque. Para tanto, dividimos o 

capítulo em quatro partes.  

 A primeira parte apresenta uma breve introdução sobre o potencial turístico 

de Santa Catarina. Na segunda abordamos as interfaces entre o desenvolvimento 

territorial, a política nacional do turismo e o programa nacional de municipalização do 

turismo. Na terceira parte brevemente apresenta-se a estrutura da descentralização 

administrativa do governo estadual e algumas interfaces com o desenvolvimento 

territorial.  

 

3.1 Turismo e desenvolvimento em Santa Catarina 
 
 O Estado de Santa Catarina apresenta uma área total de 95.442,9 km², 

destes, 561,4 km de extensão correspondem ao litoral abrigando 7% da costa 

brasileira. Sua posição geográfica é estratégica para o turismo. A capital 

Florianópolis encontra-se próxima dos pólos turísticos e de redes urbanas regionais. 

Estando a 1.539 km (Buenos Aires), 1.360 km (Monte Video) e 1.331 km (Assunção) 

(SANTA CATARINA BRASIL, 2004). 

 O modelo catarinense de desenvolvimento se diferencia dos demais Estados 

da nação por apresentar três regiões metropolitanas7. Este destaque se dá pelo fato 

de Santa Catarina ter instituído no ano de 1996 essas regiões: (01) Florianópolis, 

(02) Joinville e (03) Blumenau. (01) Florianópolis: capital política administrativa 

considerada como principal centro de serviços de Santa Catarina, apresentando uma 

população de 402.346 habitantes (IBGE, 2008); (02) Joinville: a maior cidade do 

Estado.  

 Contudo, as regiões metropolitanas do estado de Santa Catarina foram 

extintas pela lei complementar n°381 de 2007. 
                                            
7 Uma região metropolitana é uma organização institucional criada para administrar de forma conjunta 

uma região em processo de metropolização. É uma estratégia de instância administrativa supra-

municipal e sub-estadual, sem comprometer a autonomia dos municípios objetivando a integração 

quanto a execução de funções públicas de interesse comum (SIEBERT, 2001) 
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O Estado de Santa Catarina conta com uma população de 492.101 (IBGE, 2008), 

constituindo-se como o maior pólo industrial gerador de emprego e renda; (03) 

Blumenau: centro prestador de serviços para todo o Vale do Itajaí, pólo turístico e 

centro da indústria têxtil de Santa Catarina. Apresentando a terceira maior 

população, 296.151 (IBGE, 2008). Os demais Estados da Federação como São 

Paulo e Rio de Janeiro, tinham na mesma época apenas uma região metropolitana.  

 Faz parte da cultura catarinense o envolvimento comunitário em seis pólos 

especializados: (01) pólo agroindustrial situado no Oeste de Santa Catarina 

(Chapecó, Concórdia e Videira); (02) pólo de madeira, papel e celulose, localiza-se 

no Planalto (Lages, Canoinhas, Curitibanos, Caçador e Campos Novos); (03) pólo 

cerâmico concentrado no Sul do Estado (Criciúma, Tubarão e Urussanga); (04) pólo 

metal-mecânico situado no Nordeste do Estado (Joinville e Jaraguá do Sul); (05) 

pólo têxtil/vestuário (Blumenau, Brusque, Jaraguá do Sul e Joinville); (06) pólo 

moveleiro localizado no Norte do Estado (São Bento do Sul, Rio Negrinho, Mafra e 

Jaraguá do Sul) [...] (RAUD, 1999, p.118-120), ou seja, cultura de participação e 

construção de uma sociedade civil organizada em associações. Uma economia 

industrial diversificada onde o setor de prestação de serviços é o que mais emprega. 

O Estado conta com mais de 100 mil trabalhadores atuando em diversos setores, 

como: pecuária, agricultura, pesca, construção civil, produção e distribuição de 

eletricidade, gás e água. Essa diversificação de atividades econômicas é 

conseqüência do modelo catarinense de desenvolvimento descentralizado. 

 Atualmente a renda da população de Santa Catarina, assim como diversos 

Estados, também sofre com distorções existentes, ou seja, de acordo com Vieira 

(2002), o processo de reestruturação produtiva deflagrado na década passada está 

exigindo uma reflexão mais intensa sobre a viabilidade de um novo estilo de 

desenvolvimento para a sociedade catarinense.  

 
Embora o que outrora ficou conhecido como modelo catarinense de 
desenvolvimento pareça não fazer mais sentido, é certo que, 
comparativamente, Santa Catarina continua a ostentar indicadores sociais 
invejáveis: na presente década, o estado apresenta o menor índice de 
desemprego do país [5,7%], a maior proporção de trabalhadores 
assalariados com carteira assinada [84,2%], a menor proporção da 
população em situação de pobreza [12,1%] (IPEA, 2005) (THEIS E 
VARGAS, 2009, p. 228).  

 Os dados da SANTUR (2007), sobre turismo refletem um diagnóstico 

econômico positivo do Estado. Este movimentou cerca de 3.166.028 milhões de 
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turistas em 2007, sendo que desses, 78,77% vieram do mercado emissor nacional, 

ou seja, através do turismo gerado dentro do próprio país. Santa Catarina recebeu 

turistas de diversos estados do Brasil. Santa Catarina recebeu 87,81% dos turistas 

que vieram de outros países. Deste montante, grande maioria era proveniente da 

Argentina, tendo como motivo da viagem basicamente o turismo. Sendo que 87,63% 

vieram a turismo e 16,37% a negócios (SANTUR, 2007). No Estado o turismo amplia 

a economia e gera riquezas e empregos diretos e indiretos, mas esta atividade ainda 

sofre com os problemas advindos da sazonalidade. Mesmo assim, em 2008 Santa 

Catarina foi considerado o segundo maior receptor de turistas estrangeiros, 

perdendo somente para o Rio de Janeiro (SANTUR, 2008). 

3.2 – Política Nacional do Turismo: interfaces com o desenvolvimento 
territorial 

 A história da política do turismo no Brasil possui três decretos instituídos: o 

Decreto-lei 55 de 18 de novembro de 1966, que define a Política Nacional do 

Turismo, cria o Conselho Nacional do Turismo (CNtur) e a Empresa Brasileira do 

Turismo (EMBRATUR). O segundo instituído em novembro 1996, decorrente da Lei 

8.181/91 e do Decreto 448/92 que tem por finalidade o desenvolvimento do Turismo 

e seu equacionamento como fonte de renda nacional, e foi formulada, coordenada e 

executada, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.181, de 28 de março de 1991, pela 

EMBRATUR, o então - Instituto Brasileiro de Turismo. O terceiro decreto foi instituído 

em abril de 2003 – Decretos-lei 4672, última modificação (TURISMO E HOTELARIA, 

1992). 

 No Brasil, identificamos à aproximação da sociedade civil e do setor 

empresarial com a gestão da política pública do turismo, cujo objetivo é a 

contribuição para a qualidade e eficácia dos gestores em parceria com o governo 

municipal e estadual. De acordo com o (MTUR, 2008 p.108), esses gestores criam 

instituições sem fins lucrativos para: (1) democratizar o debate sobre as futuras 

políticas e estratégias para o desenvolvimento turístico regional; (2) observar de 

forma sistemática a evolução da demanda turística a partir da realização de 

pesquisas; (3) garantir a continuidade da política regional do turismo; (4) melhorar o 

poder de negociação das empresas locais com fornecedores e clientes.   
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 São inovadoras as políticas públicas direcionadas ao turismo no Brasil. 

Atualmente existe o Ministério do Turismo, criado no ano de 2003 para subsidiar o 

turismo. Esse recorte cronológico se deve ao fato de que nesse período as políticas 

do turismo ganharam maior relevância. Desde 1964 o setor do turismo estava 

acoplado aos Ministérios da Cultura e Esporte. Em 1966 quem o representava 

oficialmente era a Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR. Hoje a 

EMBRATUR é denominada como Instituto Brasileiro de Turismo e é o órgão 

responsável pela promoção, marketing e apoio à comercialização dos produtos, 

serviços e destinos turísticos brasileiros no exterior (Decreto 4672/03). 

  
Uma política pública de turismo pode ser entendida como um conjunto de 
intenções, diretrizes e estratégias estabelecidas e/ou ações deliberadas, no 
âmbito do poder público, em virtude do objetivo geral de alcançar e/ou dar 
continuidade ao pleno desenvolvimento da atividade turística num dado 
território. Assim sendo, uma política setorial – como as políticas de turismo 
– não tem de ser concebida, necessariamente, sob essa designação. Toda 
diretriz ou estratégia instituída pelo poder público com o objetivo exposto 
comporá, com o conjunto de medidas estabelecidas com a mesma 
finalidade, a política governamental em questão (CRUZ, 2000, p. 40). 

 
  A política pública do turismo é um aglomerado de ações que dá apoio a 

estrutura e organização do turismo, como na infra-estrutura básica, no transporte 

aéreo, na preservação do meio ambiente natural e cultural e no desenvolvimento 

regional.  
   

O conjunto de ações executadas pelo Estado, enquanto sujeito, dirigidas a 
atender às necessidades de toda a sociedade. Embora a política possa ser 
exercida pelo conjunto da sociedade, não sendo uma ação exclusiva do 
Estado, a política pública é um conjunto de ações exclusivas do Estado. 
São linhas de ação que buscam satisfazer ao interesse público e têm que 
estar direcionadas ao bem comum (DIAS, 2003, p. 121). 

 
 O Estado é um importante representante na tomada de decisões as quais 

concerne aos planos e programas nos níveis de administração pública, nessa 

esteira, a política nacional do turismo se configura com sendo uma política na qual 

haja uma intervenção do Estado, com a adoção de políticas que conciliam a 

preocupação com o desenvolvimento da segmentação do turismo. Com a instituição 

do Ministério do Turismo criada em 2003, foram implantados projetos e 

investimentos na área para municípios que têm potencial turístico e necessitado de 

investimentos rápidos para retorno em curto prazo. O governo lançou o Plano 

Nacional do Turismo (PNT), um programa de incentivo a prática do turismo com 
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alternativa geradora de emprego e renda, que se preocupa com a questão da 

descentralização e sensibilização da atividade turística.  
  

Na política nacional de turismo que são apontados programas de incentivo 
a prática do turismo como fonte geradora de emprego e renda para o país, 
podemos destacar dentre esses programas o Programa Nacional de 
Ecoturismo, o Programa Nacional de Municipalização do Turismo, o 
Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca Amadora, a política de 
artesanato brasileiro (PAB), o Programa de turismo rural brasileiro, e a 
REDE TRAF - Rede de Turismo Rural na Agricultura Familiar, como mais 
diretamente relacionados à questão do turismo em áreas rurais. As 
preocupações com o desenvolvimento sustentado e a descentralização na 
formulação e execução da política de turismo estão presentes nesses 
programas (RIEDL ET AL, 2001, p. 22).  

 
 O PNMT tinha o turismo sustentável como modelo onde conciliava a atividade 

turística com as novas tendências mundiais de um desenvolvimento caracterizado 

como harmônico e integrado, assim, se propunha gerar economia para a localidade, 

sem desrespeitar o meio ambiente natural e sociocultural.  
 

O Programa Nacional de Municipalização do Turismo é um processo de 
conscientização, sensibilização, estímulo e capacitação dos vários agentes 
de desenvolvimento que compõem a estrutura do município, para que 
despertem e reconheçam a importância e a dimensão do turismo como 
gerador de emprego e renda, conciliando o crescimento econômico com a 
preservação e a manutenção do patrimônio ambiental, histórico e da 
herança cultural, tendo como fim a participação e a gestão da comunidade 
nas decisões dos seus próprios recursos (EMBRATUR, 1998 a, p.12). 

    
 Para o SENAC (2002), coordenador do PNMT no Estado de Santa Catarina 

no biênio de 2002 a 2003, esse programa teve como base cinco importantes 

princípios: (1) Descentralização: Tem o objetivo de fortalecer o Poder Público 

Municipal para que, em conjunto com as instituições privadas e os representantes da 

comunidade, assuma a co-responsabilidade e participe da definição e da gestão das 

políticas, dos programas e das ações locais voltadas para o desenvolvimento do 

turismo sustentável; (2) Sustentabilidade: Tem como objetivo realizar, em conjunto 

com a comunidade, o planejamento das ações, a seleção de prioridades e o 

acompanhamento de atividades que contemplem a compatibilidade dos aspectos 

econômicos, sociais, ambientais, culturais e políticos do município, no 

desenvolvimento do turismo; (3) Parcerias: Identificar, os meios econômicos, 

técnicos e financeiros capazes de contribuir para o fomento e o desenvolvimento das 

atividades do turismo sustentável no município, nas várias esferas do Poder Público 

Federal, Estadual e Municipal, na iniciativa privada e nas organizações não 

governamentais; (4) Mobilização: Estimular a comunidade a atuar e a decidir na 
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busca de alternativas e objetivos comuns delineando diretrizes, que possam orientar 

a elaboração de projetos de turismo sustentável, que expressem a visão de futuro da 

comunidade e (5) Capacitação: Promover a qualificação das pessoas envolvidas 

com o setor turístico no município, estimulando métodos de gestão participativa e 

treinamento em serviços, de modo que possa elevar os níveis de qualidade e 

eficiência, tanto no planejamento e na execução das ações voltadas para o 

desenvolvimento do setor, como também na prestação de serviços. 

 A partir de 2003, o PNMT passou a ser denominado como Plano Nacional do 

Turismo (PNT), porém, esses cinco princípios permaneceram. 

 O Plano Nacional de Turismo possui idéias construtivas para o setor turístico 

no Brasil, ainda que devessem ser postas em prática, pois esse programa foi 

dividido no intuito de alcançar seus objetivos visando evidenciar o desenvolvimento 

e estímulo do produto turístico brasileiro ampliando seu consumo, competitividade e 

diversificação, contudo, melhorando a oferta turística.  

 A proposta central do PNT é a estruturação, ou seja, o ordenamento e a 

diversificação da oferta turística no Brasil. 

 A Organização Mundial do Turismo (OMT) decreta um município como 

turístico a partir de um leque de normas a serem cumpridas, para posteriormente, 

receber o selo da EMBRATUR como município prioritário do PNMT/PNT. 

Salientando que a primeira ação a ser concedida é a implantação de um Conselho 

Municipal do Turismo – COMTUR. 

 O PNT em 2003-2007 apresentava alguns objetivos, como: (01) promover o 

desenvolvimento e a desconcentração da atividade turística; (02) apoiar o 

planejamento, a estruturação e o desenvolvimento das regiões turísticas; (03) 

aumentar e diversificar produtos turísticos de qualidade, contemplando a pluralidade 

cultural e a diferença regional do País; (04) possibilitar a inserção de novos destinos 

e roteiros turísticos para comercialização; (05) fomentar a produção associada ao 

turismo, agregando valor à oferta turística e potencializando a competitividade dos 

produtos turísticos; (06) potencializar os benefícios da atividade para as 

comunidades locais; (07) integrar e dinamizar os arranjos produtivos do turismo; (08) 

aumentar o tempo de permanência do turista nos destinos e roteiros turísticos; (09) 

dinamizar as economias regionais (PLANO NACIONAL DE TURISMO, 2003).  

 Partindo desses objetivos fica acessível o fomento da atividade turística, uma 

vez que o PNT possibilita a integração e regionalização dos roteiros, ou seja, 
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trabalhar de forma integrada com municípios vizinhos fazendo com que o turista 

permaneça mais tempo na região. Essa também é uma opção para o próprio turista, 

assim, ele tem a prerrogativa de conhecer várias atrações numa única viagem. A 

geração de emprego pode ser conseqüência da articulação entre os municípios. O 

turismo é responsável por um a cada nove empregos gerados no mundo (OMT, 

2003). 

 Ao PNT 2007-2010, foram acrescentados outros objetivos, como: (01) 

promover o turismo como um fator de inclusão social; (02) fomentar a 

competitividade turística no mercado nacional e internacional; (03) consolidar um 

sistema de informações turísticas que possibilite monitorar os impactos sociais, 

econômicos e ambientais da atividade; (04) apoiar a recuperação e adequação da 

infra-estrutura e dos equipamentos turísticos (PLANO NACIONAL DE TURISMO, 

2007). 

 Essa segunda versão do PNT também objetiva promover o turismo como fator 

de desenvolvimento regional, assegurar o acesso a todas as camadas sociais, 

inclusive as de baixa renda, pois esse plano adere à inclusão social. Assim, a OMT 

(2003) entende o turismo como um setor capaz de trazer benefícios para a 

sociedade através da proteção e preservação da natureza e da cultura local. No 

entanto, a OMT prima o turismo com quem se desloca, e não a quem recepciona (a 

sociedade) [...] (SAMPAIO, 2005, p. 22).   

 Quanto aos atores envolvidos, nem sempre existe uma consideração 

eqüitativa de acordo às necessidades de todos participantes. Sob a ótica do 

mercado o setor turístico geralmente é considerado como uma indústria, 

transformando as comunidades em produtos turísticos a fim de suprir suas 

necessidades. As interfaces do PNT (2003-2007) visando o desenvolvimento 

territorial destacam-se através da potencialização dos benefícios do turismo para a 

comunidade local; produção associada ao turismo, ou seja, confecção de 

artesanatos, elaboração de produtos coloniais. Assim, desconsidera-se a 

complexidade do local de destino na sua simplificação da segmentação 

mercadológica ao considerar apenas o consumidor. Por conseguinte, esta visão 

apresenta-se de maneira parcial e causadora de inúmeros impactos sociais 

negativos ao objetivar apenas benefícios financeiros, reduzindo o fenômeno do 

turismo ao seu caráter econômico.  
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 Um dos objetivos do PNT (2007-2010) é a consolidação de um sistema de 

informações turísticas que possibilite a monitoração dos impactos sociais.  

 

Quadro 01 - Política nacional do turismo e interfaces com o desenvolvimento territorial. 
ANO  PROGRAMA 

NACIONAL DE 
MUNICIPALIZAÇÃO 

DE TURISMO 

DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL 

 

1995-2002 
PNMT 

1) Democratizar debates 
sobre futuras políticas; 
 (2) Observar a 
evolução da demanda 
turística; 
(3) Garantir a política 
regional; 
(4) Melhorar o poder de 
negociação entre 
empresas e 
fornecedores. 

(a) De acordo com (SAMPAIO, 2005), 
o PNMT não conseguiu transformar as 
ações e princípios em resultados 
socioeconômicos e ambientais efetivos 
às comunidades receptoras, em virtude 
de uma disseminação de um conceito 
de turismo, baseado, sobretudo, numa 
racionalidade econômica reducionista 
e normatizadora. 
 

2002-2003 
PNT 

PLANO NACIONAL DE 
TURISMO 

DESENVOLVIMENTO  
TERRITORIAL  

 

(1) Descentralização; 
(2) Sustentabilidade; 
(3) Parcerias; 
(4) Mobilização; 
(5) Capacitação. 

(a) Processo de desenvolvimento 
sustentável dos territórios rurais 
(SAMPAIO, 2005) 
 

2003-2007  (1) Promover o 
desenvolvimento da 
atividade turística; 

(a) Formação de rede de atores 
trabalhando para a valorização de 
atributos de uma determinada região. 

(2) Apoiar o 
planejamento e 
desenvolvimento das 
regiões; 
(3) Diversificar os 
produtos turísticos; 
(4) Possibilitar a 
inserção de novos 
destinos turísticos; 
(5) Fomentar a produção 
associada ao turismo; 

(b) Potencialização dos benefícios do 
turismo para a comunidade local. 

(6) Potencializar os 
benefícios da atividade; 
(7) Integrar arranjos 
produtivos locais; 

(c) Confecção de artesanatos, 
elaboração de produtos coloniais. 
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(8) Aumentar o tempo 
de permanência do 
turista no destino; 
(9) Dinamizar as 
economias regionais. 

2007-2010 (1) Promover o turismo; 
(2) Fomentar a 
competitividade; 
(3) Consolidar o sistema 
de informações 
turísticas; 

(d) Existência de informações sobre os 
atrativos e serviços turísticos. 

(4) Apoiar a recuperação 
da infra-estrutura e 
equipamentos turísticos. 

Fonte: Resultados da pesquisa realizada em fevereiro/2009 na SDR – Brusque.   
  
 O quadro nº1 possibilita a observação das interfaces entre o desenvolvimento 

territorial e a política nacional do turismo.  

 Para o PNMT, oriundo em 1995-2002, teve seu êxito alcançado até sua 

alteração para o PNT, em 2003. 

 No período de 2002-2003 ocorreu um processo de desenvolvimento territorial 

sustentável nas áreas rurais. Outrora não era de suma importância, mas no decorrer 

dos anos a perspectiva em relação à sustentabilidade e territorialidade tornou-se 

ícones importantes para o desenvolvimento de determinadas regiões. Caso este 

ocorrido na região abrangida pela SDR-Brusque. 

 Nos anos de 2003-2007 observam-se principalmente interfaces entre o PNT 

(05) fomentar a produção associada ao turismo e os atributos do desenvolvimento 

territorial; (b) potencialização dos benefícios do turismo para a atividade local. 

Existem também interfaces entre a iniciativa do PNT (07) integrar arranjos produtivos 

locais e os atributos (c) confecção de artesanatos, elaboração de produtos coloniais. 

 Posteriormente, porém em fase de exercício (2007-2010) aliado ao PNT, o 

desenvolvimento territorial toma parte na questão da potencialização advinda 

através de benefícios para a comunidade local. 

 

Plano de desenvolvimento turístico de Santa Catarina 
 

 O Plano de Desenvolvimento Turístico no Estado se refere à questão da 

melhoria e a diversificação do produto turístico, as estratégias a serem adotados 
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abordam o aproveitamento das potencialidades turísticas para minimizar as 

desigualdades regionais, assim, aumentar o aporte de divisas e proteger o meio 

ambiente natural e cultural. 

 As estratégias a serem concebidas de acordo com o Prodetur Sul (2004) são: 

(1) combater a sazonalidade por meio da exploração de novos mercados; (2) 

aproveitar as motivações turísticas naturais e potenciais na diversificação de 

produtos a serem ofertados durante todo o ano; ampliar a qualidade dos 

equipamentos de turismo, da capacitação profissional e dos serviços turísticos, 

melhorando o suporte às atividades. 

 Através das ofertas turísticas locais, o plano de desenvolvimento turístico do 

estado adotou a estratégia de “circuitos”, com o objetivo de movimentar a economia 

do estado o ano todo em torno do turismo. Desta forma o turista pode escolher a 

época que deseja viajar e o circuito que deseja conhecer: circuito da neve, circuito 

das festas típicas, circuito histórico-cultural, circuitos litorâneos, circuito das águas 

termais. (LINS, 2002, p. 212).  

 As ofertas turísticas locais que as políticas tentam potencializar são (1) serra 

Catarinense que é referência em virtude da neve. (2) turismo rural; (2) turismo de sol 

e mar; (4) turismo de eventos; (5) turismo gastronômico; (6) turismo de compras; 

entre outros. 

 Apresentamos os objetivos e ações das políticas do turismo no estado de 

Santa Catarina e observou-se que o plano de desenvolvimento turístico precisa da 

descentralização do Estado através das SDRs. É através delas que se consegue 

implementar os objetivos do PNT. Botuverá (SC) conseguiu implantar alguns dos 

objetivos citados anteriormente, pouca estrutura, porém visando o aprimoramento 

para fomentar o turismo no município. 

Considerando que a descentralização do governo do Estado fez com que 

surgissem Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDRs), assim, cada SDR 

deveria facilitar a viabilização de projetos e recursos em prol do turismo dentre 

outros segmentos. É um dos papéis da SDR a formação de parcerias múltiplas e 

flexíveis que consolidem os diversos aglomerados produtivos do Estado, 

aumentando sua competitividade (MTUR, 2008). 

O PNMT não conseguiu transformar as ações e princípios em resultados 

socioeconômicos e ambientais efetivos às comunidades receptoras, em virtude de 
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uma disseminação de um conceito de turismo, baseado, sobretudo, numa 

racionalidade econômica reducionista e normatizadora [...] (SAMPAIO, 2005).  

 As entrevistas concebidas pela SDR-Brusque deixou visível que alguns 

elementos atuam como barreira para a efetivação de propostas de planejamento 

participativo e descentralizado (PNMT). Um dos problemas identificados foi à falta de 

clareza na definição de quais são os critérios a serem adotados para determinar a 

potencialidade turística do município de Botuverá (SC). Outra questão é a ingerência 

política na elaboração dos planos e projetos que limitam a participação da sociedade 

civil. Salientando que a SDR-Brusque, até então, não atua de forma integrada com 

os municípios vizinhos na dinamização de arranjos produtivos locais (APL). 

 
3.3 - Descentralização administrativa do governo Estadual: interfaces com o 
desenvolvimento territorial 

 

Para as SDRs, cabe elaborar o plano regional de desenvolvimento que 

deverá envolver ações na área da saúde, transportes, ordenamento territorial, 

drenagem urbana, equipamentos urbanos, coleta de lixo, educação, esporte, lazer, 

turismo, etc. O plano diretor regional visa garantir e incentivar a participação popular 

na gestão dos municípios, apontando rumos para um desenvolvimento regional 

economicamente viável, ecologicamente equilibrado e socialmente íntegro. Assim, 

apresentando diretrizes e instrumentos para que os investimentos nas ações sejam 

adequadamente distribuídos e que beneficiem a população. O plano regional de 

desenvolvimento tarefa a ser coordenada pela SDR terá por objetivo propor 

diretrizes para a melhoria da qualidade de vida e da gestão pública para bem servir 

a comunidade regional (ROLNIK, 2004). 

 
[...] os municípios podem elaborar em conjunto uma caracterização da 
região, discutir problemas e potencialidades comuns, e muitas vezes, até 
mesmo compartilhando etapas e produtos durante a elaboração dos Planos 
Diretores, como a contratação de levantamento aerofotogramétrico ou 
compra de equipamentos e softwares de informática. 
Os municípios terão a preocupação não somente de construir um processo 
de elaboração de um Plano Diretor municipal, mas de como articulá-lo aos 
Planos Diretores municipais vizinhos, integrando ações e discutindo 
interesses comuns (ROLNIK, 2004, p. 136 e 137). 

 

Nos últimos anos, podemos dizer que as teorias sobre desenvolvimento 

territorial sofreram algumas transformações em virtude do surgimento das indústrias 
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no qual ocorreu o desenvolvimento local, também por novos paradigmas advindos 

da teoria macroeconômica, tendo como destaque o crescimento endógeno 

(BOISIER, 2000).  

Na SDR é promovida a participação institucional do Ministério da Integração 

Nacional em instâncias representativas do desenvolvimento regional; promover a 

articulação e integração de ações direcionadas à integração nacional e ao 

desenvolvimento regional; estabelecer estratégias de integração das economias 

regionais; articular e acompanhar as ações relativas ao zoneamento ecológico-

econômico no âmbito das competências do Ministério; estabelecer diretrizes para 

orientar as ações de ordenação territorial; propor diretrizes e prioridades, em 

consonância com os planos regionais participativo de desenvolvimento, para 

aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento, em 

articulação com os órgãos regionais de desenvolvimento e a Secretaria de 

Desenvolvimento; propor diretrizes e prioridades para a aplicação dos recursos dos 

fundos de desenvolvimento regionais e dos benefícios e incentivos fiscais; propor 

normas para a operacionalização dos programas de financiamento e das 

programações orçamentárias dos fundos de desenvolvimento regionais; e exercer as 

atividades de secretaria-executiva dos Conselhos Deliberativos para o 

Desenvolvimento da região de abrangência (SDR, 2008). 

Uma Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) tem algumas 

competências a serem seguidas, distribuídas em gerências: (1) Gerência de 

Planejamento e Avaliação; (2) Administração, Finanças e Controladoria; (3) Saúde; 

(4) Educação; (5) Infra-estrutura; (6) Cultura, Turismo e Lazer; (7) Desenvolvimento 

Social, Trabalho e Habitação. Cada gerência tem sua respectiva competência 

conforme a quadro 2. 
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Quadro 2 – Organograma da Estrutura da SDR de Brusque SDR – Brusque-2008. 

Fonte: SDR-Brusque, 2008. 

 

Cada região possui uma instância de governança regional, gestão territorial 

que responde pelas diretrizes, ações, estratégias, planejamento regional, etc.  

 A descentralização está aliada à participação da sociedade civil organizada, 

iniciativa privada, terceiro setor e poder público, promovendo a integração destes 

atores na gestão territorial. Assim, a sustentabilidade, a integração e a própria 

descentralização, fortalecerão o planejamento participativo da região, visando 

mudanças de atitude dos atores locais em prol das várias atividades incluindo a 

turística e promovendo o desenvolvimento regional integrado (BRASIL, 2008). 

Bandeira (1999) esboça sobre o desenvolvimento participativo e:  
 

A boa governança relaciona-se da forma seguinte: o desenvolvimento 
participativo, com seu foco central na melhoria da qualidade da participação 
pelas sociedades locais, facilitando o atingimento do desenvolvimento 
sustentável e auto-suficiente e da justiça social, é uma forma importante de 
desenvolvimento orientado para as pessoas. A boa governança proporciona 
a base para o desenvolvimento participativo, na medida em que propicia ao 
governo as funções necessárias para promover a participação e criar um 
ambiente favorável para os processos participativos. No entanto, a boa 
governança, enquanto função do governo, não se refere apenas ao apoio 
ao desenvolvimento participativo: à medida que os processos participativos 
evoluem, a boa governança também evolui para apoiar uma participação 
mais ampla e mais madura. Nesse sentido, o desenvolvimento participativo 
também acaba por promover a boa governança (BANDEIRA, 1999, p.16).  
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 Sob a luz do desenvolvimento territorial, observa-se uma interface entre a 

combinação das políticas governamentais descendentes com iniciativas de 

desenvolvimento local baseado na participação da sociedade civil. Objetiva 

promover o planejamento, a implementação e a autogestão do processo de 

desenvolvimento sustentável dos territórios rurais e o fortalecimento e a dinamização 

da sua economia. Enaltecendo a questão do desenvolvimento territorial, o mesmo 

apóia-se na formação de uma rede de atores trabalhando para a valorização de 

atributos de uma determinada região. Sendo o Território a unidade que melhor 

dimensiona os laços de proximidade entre pessoas, grupos sociais e instituições que 

podem ser mobilizadas e convertidas em um trunfo crucial para o estabelecimento 

de iniciativas voltadas para o desenvolvimento. 

 Mediante a identificação das interfaces com o desenvolvimento territorial e a 

descentralização administrativa da SDR, observamos como alguns princípios e 

ações da SDR-Brusque são transformados em resultados.  

 
3.4 – Ações da SDR-Brusque para o desenvolvimento territorial  
 
 
 A Secretaria de Desenvolvimento Regional SDR-Brusque que abrange oito 

municípios, tem como meta incentivar o desenvolvimento dos mesmos através de 

investimentos na área da saúde, educação, esporte, lazer e turismo.  

 Com relação ao turismo pergunta-se: O município de Botuverá isoladamente 

apresenta atrativos turísticos e condições necessárias para o desenvolvimento 

turístico?  

 Somente os atrativos turísticos de Botuverá não são suficientes para atração 

turística. Além da infra-estrutura para o turismo é necessário o envolvimento da 

sociedade civil, poder público e iniciativa privada para o desenvolvimento turístico da 

região. 

 De acordo com a pesquisa existente destacamos a visão do Secretário da 

SDR-Brusque, com relação à necessidade de programas e ações. 

Segundo o Secretario de Planejamento e Avaliação da SDR-Brusque, os 

projetos de desenvolvimento dos municípios são realizados pelas secretarias 

municipais e ou associações locais para área da saúde, educação, infra-estrutura, 

cultura, turismo, lazer e agricultura e encaminhados para a SDR-Brusque, onde 

serão analisados para a solicitação de verbas. Uma vez aceitos, a SDR faz o 
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repasse através de depósitos mediante projetos apresentados e aprovados. Outra 

maneira de viabilizar estes projetos é através de empresas que disponibilizem 

fundos e deduzi-lo do imposto estadual.  

Atualmente poucas empresas se mobilizam para aproveitar essa dedução. 

Em 2009, ocorrerão mudanças nesse trâmite, às empresas depositaram um 

determinado valor numa conta única do Estado e posteriormente se contabilizará o 

valor arrecado, para então financiar os projetos que forem encaminhados.  

 De acordo com o gerente do departamento de Planejamento e Avaliação da 

SDR-Brusque, existe um processo de obtenção de recursos para projetos, onde a 

SDR disponibiliza verbas para implantação, como por exemplo, o programa do 

Estado na área de esportes “Moleque Bom de Bola” (Quadro 3). Demais projetos 

advem de instituições associativas. 

 Associativismo está relacionado não só “às propostas de empresariação do 

pequeno agricultor, visando à permanência destes na agricultura” (SCHMIDT, 2002), 

mas permeia todo o tecido social que apresenta cultura de associativismo e 

organização. 

 Segundo o Secretário de Desenvolvimento Regional da SDR-Brusque, existe 

a necessidade de articulação entre os municípios que abrangem a SDR para 

fomentar a atividade turística no eixo composto pelos oitos municípios. 

 

Quadro 3 - Recursos para projetos municipais-Botuverá-SC. 

 
 

 

ANO  

 
FATOR 

SOCIOECONOMICO/RESULTADOS 
 

 
FATOR 

SOCIOCULTURAL 

 SAÚDE EDUCAÇÃO 
 

INFRA-
ESTRUTURA 

 

ASSOCIATIVISMO/ 
COOPERATIVISMO 
 

CULTURA 
TURISMO 

LAZER 
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2006 Aquisição de 

um veículo 

para 

transportar 

paciente 

R$ 60, 602,00 

 

Aquisição de 

um 

desfibrilador. 

R$ 7.440,00 

 

 

 

 

 Manutenção da 

Estrada Estadual 

SC -486 

Centro/Ourinhos 

R$ 350.000,00 

 

Manutenção da 

Estrada Estadual 

SC-486 

Centro/divisa 

Vidal Ramos 

R$ 62. 779,28 

Associação dos 

Moradores do Bairro 

Porto Franco 

R$ 6.000,00 

Águas Negras 

Futebol Clube  

R$ 8.495, 17 

 

Associação do Coral 

São José 

R$ 9.000,00 

2007  

 

 

 

 

 

Associação de 

Pais e 

Professores da 

Escola Básica 

Pe.João Stolte 

R$ 55.075,28 

 Disponibilização de 

crédito para as 

Associações dos 

Apicultores e 

Agricultores para 

construção de casas.  

 

Associação dos 

Apicultores 

(manutenção da 

associação) 

R$ 5.000,00 

Circolo Di 

Bergamaschi Di 

Botuverá 

R$ 5.000,00 

 

Moto Clube Porto 

Franco 

R$ 35.000,00 

 

 

2008 Aquisição de 

uma 

ambulância 

R$ 75.000,00 

 

 

 

 

 

 

Associação de 

Pais e 

Professores da 

Escola Básica 

Pe.João Stolte 

R$ 58.761,44 

Regularização da 

Rodovia Estadual 

SC- 486 

R$ 400.000,00 

 

Manutenção, 

limpeza e 

conservação da 

Estrada Estadual 

SC- 486 

R$ 60.000,00 

 

Recuperação e 

 Associação do Coral 

São José 

R$ 35.000,00 
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reconstrução da 

Estrada Estadual 

SC-486 em 

virtude das fortes 

chuvas ocorridas 

em novembro 

R$ 116.000,00 

FONTE: Resultados da pesquisa, com base em entrevistas na SDR - Brusque/2009. 
 

 De acordo com o quadro 3, é possível identificar que o município de Botuverá 

recebeu verbas para manutenção e apoio em vários segmentos como: turismo, 

cultura, esporte, educação, infra-estrutura, entre outros. No entanto, a SDR-Brusque, 

assim como a própria prefeitura municipal de Botuverá, pode solicitar mediante 

projetos, essas verbas para o Estado em prol de benefícios para a comunidade local. 

 

    
Figura 2 – Imagens dos deslizamentos causados pelas chuvas de novembro/2008. 
Fonte: Botuverá/ 2008 
 

 Segundo levantamento do processo de obtenção de recursos para projetos 

de desenvolvimento do município de Botuverá junto a Diretoria de Auditoria Geral 

(DIAG) da SDR- Brusque, observamos que o município nos anos de 2007, 2008 e 

2009 tem viabilizado projetos que podem ser classificados como fatores 

socioeconômicos e socioculturais (Quadro 3). 

 Para melhor discorrer a questão sobre a influência dos atores sociais no 

fenômeno turístico no município de Botuverá (SC), faz-se necessário salientar que a 

SDR-Brusque obtém parcerias entre os municípios, assim como os próprios 

municípios podem buscar verbas através da SDR ou diretamente com o Estado. 

Atualmente, Botuverá (SC) firma algumas parcerias junto a SDR-Brusque, destaca-

se a Associação do Coral São José (Cultura) que solicita verbas para a infra-
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estrutura. As demais associações também solicitam verbas, principalmente as 

pertinentes a área da saúde, educação, esporte e turismo. 

 Existem paralelamente a necessidade de capacitação de técnicos da SDR e 

atores locais para elaboração de projetos de desenvolvimento. Através da 

elaboração e execução destes projetos os princípios de desenvolvimento territorial 

poderão ser transformados em resultados sociopolíticos, socioeconômicos e 

técnicos, socioculturais e socioecológicos.  

 De acordo com o Secretário de desenvolvimento regional a região necessita 

de um diagnóstico que destaque as potencialidades, capacidades e tendências 

turísticas. Seminários são necessários para evidenciar os atrativos que cada 

município possui, como por exemplo: se tem capacidade para o turismo rural, 

incentivar o produtor a promover uma feira na sua propriedade para comercializar 

seus produtos, atrair turistas e moradores da região para o campo. Os produtos 

segundo as características locais podem ser: doces, geléias, vinho, queijos, 

salames, pães, etc. Essa é uma visão empreendedora que o produtor terá e 

automaticamente fomenta a economia do seu município (AMORIM, 2008). 

 Com relação à capacitação, o Secretário reforça que precisa de pessoal 

capacitado para bem governar e responder por entraves que possam ocorrer 

durante os períodos de alta estação no turismo. 

 O intuito deste capítulo foi demonstrar interfaces entre o PNMT e o 

desenvolvimento territorial na área de abrangência da SDR-Brusque. Pode-se 

perceber a ambigüidade dessas interfaces: se houvesse continuidade do PNMT, o 

desenvolvimento territorial abarcaria uma fatia maior da região para beneficiar a 

comunidade local. O objetivo do PNMT era conciliar a atividade turística com as 

tendências mundiais de um desenvolvimento integrado, propondo a geração de 

empregos para a localidade, sem desrespeitar o meio ambiente natural e 

sociocultural. Por outro lado, sua derrocada fez com que a  nova gestão Federal 

criasse um novo modelo de plano. Para Sampaio (2005), a derrocada foi em virtude 

da disseminação do conceito de turismo baseado na racionalidade econômica, não 

conseguindo transformar as ações em resultados socioeconômicos e ambientais. 
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4 TURISMO COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
 

Este capítulo é dedicado a uma pesquisa que pretende avaliar se a região 

tem potencial turístico capaz de contribuir para o desenvolvimento turístico do 

município de Botuverá.  

A primeira parte apresenta uma breve explanação sobre o potencial turístico 

dos municípios da SDR-Brusque. Na segunda parte, aborda-se a formação territorial 

e os atrativos histórico-culturais dos municípios que compõem a SDR-Brusque.  

 

4.1 Potencial turístico dos municípios da SDR-Brusque  
 

 A estratégia definida pela SDR- Brusque para o processo de formação do 

desenvolvimento territorial é a participação dos atores sociais locais. Assim, a 

metodologia utilizada pela SDR para transformar regiões administrativas em 

territórios de desenvolvimento, tem como diretriz a sustentação de atitudes 

fundamentais que devem atingir todos os atores sociais locais que visam através das 

potencialidades turísticas à construção socioeconômica da região de abrangência da 

SDR de Brusque. Estes atores que marcam o processo de desenvolvimento local na 

visão de Reis (2006, p.1) envolvem as três categorias do território: 

 
O Governo, nas esferas federal, estadual e municipal, contribuindo com os 
investimentos em infra-estrutura, saúde, educação entre outros; 
O Mercado, considerando tanto os atores do lado da oferta como do lado da 
demanda, nos mercados de fatores e de bens de serviços, proporcionando 
a geração de emprego e renda; 
A Sociedade Civil, incluindo os cidadãos, as organizações sociais e as suas 
entidades representativas  

 

 A partir das ofertas turísticas locais e as políticas destacadas no capítulo três, 

observou-se que as políticas tentam potencializar as ofertas turísticas locais: (1) 

serra catarinense; (2) turismo rural; (3) turismo de sol e mar; (4) turismo de eventos; 

(5) turismo gastronômico; (6) turismo de compras. No caso da SDR – Brusque, 

descobrimos através de trabalho de campo e entrevistas com os três atores do 

processo de desenvolvimento local (Reis, 2006) que o turismo de compras está 

ligado ao turismo de eventos.  Os turistas catarinenses são atraídos principalmente 

pelo turismo de sol e mar, com destino a Balneário Camboriú, estes por sua vez 

podem visitar Brusque em virtude do turismo de compras (Tabela 2). A infra-
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estrutura existente (rodoviária, equipamentos de apoio como: restaurantes, bancos, 

postos de combustíveis, etc.), permite que o turista tenha acesso aos oito municípios 

de abrangência da SDR - Brusque (Figura 3). 

 

   

 
Figura 03 – Mapa Rodoviário Turístico  
Fonte: Mapa rodoviário, 2008. 
 

 Brusque apresenta potencial para o turismo de compras com diversos centros 

comerciais e lojas de grande porte. Seguindo a metodologia (Braga, 2007), para 

conhecer a demanda turística na região da SDR - Brusque faz-se necessário 

conhecer a infra-estrutura básica, recursos naturais e equipamentos e serviços 

turísticos.  

 De acordo com a coleta de dados primários sobre a infra-estrutura turística 

verificou-se que: considerando a rede de iluminação pública, que facilita as 

necessidades do comércio, indústrias e comunidade em geral do município de 

Brusque, é viável para receber visitantes de diversas regiões. No fator segurança, 

destaca-se a agilidade das viaturas que circulam com freqüência no município, 
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policiais que fazem rondas nos bairros, sinalização.  Destaca-se a saúde, torres de 

telefonia celular, bancos, lotéricas, sistema de transporte rodoviário entre outros 

fatores que facilitam a vinda dos turistas à Brusque. 

 No que diz respeito aos recursos naturais, Brusque conta com a paisagem 

bucólica no seu interior, constituída de muito verde onde existe um Parque Ecológico 

da Colcci, Mini fazenda e teleférico. Na loja WJ, pode-se observar nas suas 

dependências, a existência de um pequeno parque particular – Parque WJ, 

geralmente os clientes visitam o parque. Inclusive ele é solicitado para ser cenário 

da execução de fotos para catálogos promocionais das lojas da região, mostrando 

que a WJ se preocupa com a questão da valorização e a preservação ambiental.  

 Os equipamentos e serviços de apoio ao turista são pertinentes (restaurantes, 

lanchonetes, postos de combustíveis, farmácias, agências de turismo). Observou-se 

que os restaurantes existentes são poucos. Nos períodos de maior concentração de 

turistas sente-se a necessidade de mais equipamentos na área da gastronomia, 

principalmente nas festas de outubro e períodos considerados de maior demanda: 

Páscoa e Natal. 

 Existem condições favoráveis para receber os turistas, porém, faz-se 

necessário uma melhoria nos fatores que se observou deficiência para bem receber 

os turistas no período de maios fluxo, favorecendo sua estada no município.  

  
Figura 4 Parque WJ 
Fonte: WJ Couros/2008 
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 A loja WJ possui infra-estrutura para atender os clientes com amplo 

estacionamento e o próprio parque WJ. A indústria da WJ fica anexa a loja e 

funciona com aproximadamente 20 funcionários que fazem a triagem e confecção 

dos produtos da loja que são: bolsas, sapatos, cintos, malas, roupas em couro. 

Alguns produtos são terceirizados na China, produtos sintéticos: bolsas e cintos. Os 

produtos comercializados na loja direto de fábrica, assim como nas lojas que estão 

espalhadas por todo o Brasil, possuem o mesmo valor. A demanda de turistas que 

visitaram a loja no período de outubro em virtude das festas, vem de Belo Horizonte, 

Bahia, Minas, entre outros estados. 

 A Loja Havan também possui infra-estrutura adequada, contanto com 

estacionamento, lanchonete, playkids, sanitários, gerador próprio, etc. 

 A aquisição de produtos da China demanda em média 20%, os demais, são 

artigos fabricados no Brasil.   

  

 
Figura 5 Loja WJ Artigos em Couro 
Fonte: WJ Couros, 2008 
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Figura 6 Lojas Havan decorada para Natal 
Fonte: Lojas Havan/2008 
 
 Observa-se a interface entre a combinação das políticas governamentais 

descendentes com iniciativas de desenvolvimento local baseado na participação da 

sociedade civil.  

 Quanto ao PNMT, com a nova (re) estruturação do programa passando a ser 

chamado de Plano Nacional do Turismo (PNT), pode-se afirmar que existe uma 

interface entre o PNT e a SDR-Brusque através da descentralização, 

sustentabilidade, mobilização e capacitação para promover o desenvolvimento da 

atividade turística. 

 Perante a identificação das interfaces com o desenvolvimento territorial e a 

descentralização administrativa da SDR, observamos como alguns princípios e 

ações da SDR-Brusque são transformados em resultados. Resultados estes que 

podem ser vistos com a integração dos arranjos produtivos locais: confecção de 

artesanatos e elaboração de produtos coloniais. 

 A articulação da oferta turística dos municípios pode ser observada ao 

descrevermos os atrativos turísticos de cada município como a seguir. 

 
4.2 Formação territorial, atrativos histórico-culturais dos municípios que 
compõem a SDR-Brusque 

 
A SDR de Brusque abrange oito municípios: São João Batista, Canelinha, 

Brusque, Botuverá, Guabiruba, Tijucas, Major Gercino e Nova Trento (FIGURA 4) e 
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tem como uma das metas incentivar o desenvolvimento turístico dos mesmos a partir 

da articulação da oferta turística entre os  municípios. Para melhor entender como 

ocorreu à formação territorial desses municípios, cabe fazer uma contextualização 

da evolução política administrativa. 

 

 
Figura 7 - Mapa político administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Regional 
de Brusque. 
Fonte: SDR – Brusque/2008. 

 

São João Batista, teve sua origem a partir do município de Tijucas e era 

denominado como Povoado de São João Batista do Alto Tijucas Grande, e em 1958 

emancipou-se de Tijucas adotando o nome apenas de São João Batista, padroeiro 

do município. Canelinha foi fundada a partir de São João Batista. No século XVIII a 

coroa portuguesa criou um porto onde se localiza São João Batista, ali, onde os 

açorianos cultivavam a terra e extraíam a madeira. O nome Canelinha vem de uma 

árvore abundante na região. Guabiruba foi distrito de Brusque por quase um século, 

sendo emancipada em 1962. Brusque, em 1860, liderados pelo barão austríaco 

Maximilian von Schnéeburg, 55 alemães chegam à região e fundam Itajahy. Nos 

anos seguintes chegam outros imigrantes, na maior parte originária do sul da 

Alemanha. Em 1881 a colônia torna-se o município de São Luiz Gonzaga e, em 
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1890, recebe o nome de Brusque. Botuverá foi distrito de Brusque na década de 

1940. Tijucas emancipou-se da Grande Florianópolis, mas ainda tem vínculos com a 

Capital. Major Gercino Também esteve vinculado a Florianópolis e Nova Trento 

emancipou-se de Brusque.  

 

Tabela 2 – Crescimento populacional dos Municípios da SDR-Brusque (1970-
2008). 
Municípios             Ano 1970 1980 1991 2000 2008 

São João Batista 10.386 10.693 12.765 14.861 23.547

Canelinha 7.434 7.156 8.165 9.004 10.068

Brusque 35.200 41.228 57.971 76.058 99.917

Botuverá 3.762 3.587 4.287 2.953 4.294

Guabiruba 6.279 7.150 9.905 12.976 16.925

Tijucas 12.774 14.608 19.650 23.499 29.122

Major Gercino 4.554 3.846 3.785 3.143 2.897

Nova Trento 10.035 9.110 9.122 9.852 11.832

Fonte: Adaptado pela autora com base no Censo do IBGE (2008)  

 

 A tabela 2 demonstra como se deu a dinâmica demográfica dos municípios da 

SDR-Brusque. Fica evidente que alguns municípios possuem um crescimento 

populacional superior a outros. Observa-se que o município de Brusque evidencia 

um crescimento em virtude de oferecer maiores alternativas de emprego no setor 

têxtil.  Botuverá apresentou um crescimento, porém, em 2000 a evasão de 

habitantes ficou bem evidente. O motivo justifica-se pela busca de oportunidades de 

emprego melhor em cidades mais evoluídas. Major Gercino é o município que 

menos cresce. Esse decréscimo se deu ao êxodo rural na busca de empregos em 

municípios vizinhos.   

 

 

 

 

 

 



62 

 

Tabela 3 – Número de empresas na área de abrangência da SDR- Brusque: 

 

Número  de 

Empresas 

 

 

 S
ão

 J
oã

o 
B

at
is

ta
 

C
an
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ha
 

B
ru

sq
ue

 

B
ot

uv
er

á 

G
ua

bi
ru

ba
 

Ti
ju

ca
s 

M
aj

or
 G

er
ci

no
 

N
ov

a 
Tr

en
to

 

Indústria 

Têxtil 

 

00 

 

00 

 

287 

 

02 

 

05 

 

00 

 

00 

 

00 

Indústria 

Cerâmica 

 

02 

 

07 

 

00 

 

00 

 

00 

 

06 

 

00 

 

00 

Indústria de 

Caçados 

45 03 08 00 00 00 00 00 

Confecção 21 16 910 08 08 00 00 00 

Agricultura 08 06 08 12 10 04 08 16 

Fruticultura 01 00 00 02 06 00 02 05 

Prestação 

de Serviços 

18 10 1.352 16 21 20 14 21 

Indústria de 

Mineração 

00 00 00 113 00 00 00 00 

Fonte: Adaptação da autora embasada na RAIS/2008 - Ministério do Trabalho 
Emprego e Renda. 
 

 É considerável o número de empresas relacionado na Tabela 3 em relação ao 

crescimento populacional do município. Observa-se que de acordo com sua 

atividade econômica específica o número de empresas é superior as demais, a 

exemplo temos Brusque, que se destaca pela indústria têxtil com 287 indústrias. 

Nova Trento destaca-se pela agricultura, Botuverá pela extração mineral e assim 

sucessivamente com os demais municípios abrangidos pela SDR-Brusque. Os 

setores que mais influenciaram a geração de vagas, no acumulado do ano, foram o 

industrial e Serviços.  
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4.2.1 - Município de São João Batista 
 O município está localizado na confluência dos rios Alto Braço e Tijucas. 

Sua extensão territorial de 204 km2. O acesso a São João Batista é pela SC-411, 

que liga a BR-101 a Gaspar, passando por Brusque. A entrada fica 24 km depois de 

Tijucas, passando por Canelinha. 

São João Batista é conhecida como a Terra do Calçado e reúne milhares de 

pessoas durante a FECCAT - Feira do Calçado Catarinense. O município é o pólo 

calçadista e desenvolve o turismo de compras através da FECCAT, realizada nos 

meses de Janeiro e Fevereiro no centro do município, porém, conta uma infra-

estrutura turística ainda tímida para receber o fluxo de turistas. 

 Durante a década de 1980, sua principal atividade econômica era a Usati - 

usina de açúcar. Atualmente, com a desativação da Usati, sua fonte de economia 

emana através do setor calçadista, que são aproximadamente 150 indústrias na 

segmentação. São João Batista possui colonização Açoriana e Italiana.  

 

 
Figura 8 – Ponte Pênsil 

Fonte: Portal do Turismo/2008. 

 
Figura 09 – Centro de São João Batista 

Fonte: Portal do Turismo/2008. 
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4.2.2 - CANELINHA 
 

 Em 1875 chegaram os primeiros imigrantes italianos, completando a 

característica étnica da população local. O nome Canelinha vem de uma árvore 

abundante na região. O município foi fundado em 23 de dezembro de 1962, sua 

colonização é Açoriana e Italiana. A base econômica é o setor cerâmico com 

destaque para a produção de pisos, telhas e tijolos. Canelinha é conhecia como “a 

terra das cerâmicas”. O município é conhecido também por sediar campeonatos 

nacionais e internacionais de motocross. A pista fica na localidade de Areião e, junto 

com o Morro da Pipa, onde acontecem torneios de vôo livre, projeta o município no 

Brasil inteiro.  

 Atrativos turísticos no município: Morro do Ralador, Motodromo Arthur 

Jachovicz; CTG Fazenda Silva Neto; Plantas Bioativas Serra do Moura; Serra do Rio 

da Dona; Cachoeiras do Ralador; Trilhas. 

 O acesso à Canelinha é pela BR-101 até Tijucas, quando se toma a SC-411. 

A infra-estrutura ainda é tímida para receber turistas. 

 

 
Figura 10 – Centro de Canelinha 

Fonte: Portal do Turismo/2008. 
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Figura 11 – Motocross 

Fonte: Portal do Turismo/2008 

 

4.2.3 – GUABIRUBA 

 

 Guabiruba foi colonizada por alemães em 1862. Os alemães, com vocação 

essencialmente agrícola, chegaram ao local, às terras em Guabiruba foram se 

acabando em virtude da divisão das propriedades para os descendentes, o que 

obrigou os habitantes e buscarem novas alternativas de subsistência. A crise 

coincidiu-se com o desenvolvimento industrial de Brusque, durante a instalação das 

primeiras indústrias têxteis em 1892, mão-de-obra guabirubense se fez presente. A 

indústria de confecções é o principal pilar econômico do município, que vende toda 

sua produção para as lojas de Brusque. Atualmente conta com gastronomia rica a 

base do marreco recheado. A grande parte desses habitantes tem uma dupla 

jornada de trabalho: além de trabalharem nas indústrias e ou fábricas, em casa, o 

operário torna-se lavrador, cultivando a própria terra, especialmente milho, arroz 

irrigado, mandioca e fumo. 

 O acesso a Guabiruba pode ser feito pelas rodovias SC-411 ou SC-486 até a 

entrada para Brusque. Depois, seguir pela rodovia SC-420. 

Infra-estrutura é um pouco escassa. 
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Figura 12 – Portal de Entrada 

Fonte: Portal do Turismo/2008 

 

4.2.4 – BRUSQUE  

 

 Brusque é conhecida nacionalmente por ser pólo têxtil do Brasil com ampla 

variedade em serviços e preços acessíveis. Fundada em 1860, recebeu esse nome 

em homenagem ao então presidente da Província de Santa Catarina, Francisco 

Carlos de Araújo Brusque. Sua colonização era alemã, aonde posteriormente 

chegaram os poloneses, porém, os alemães trouxeram teares manuais e iniciaram o 

ramo das atividades têxteis, até hoje presentes na cidade e uma das bases da 

economia local. 

 A mais antiga indústria têxtil do município é a Carlos Renaux, desde a época 

do Tecido Matarazzo, Santista, que vem dominando o mercado. 

Brusque conta com mercado varejista muito intenso, a Havan, gerando empregos 

para o município e região, assim como alavancando o turismo no segmento de 

compras e realizando vários eventos ao longo do ano, como: Fenajeep – Festa 

Nacional do Jeep nos meses de Janeiro e Fevereiro; Raid em Maio, Pascoalância 

que é realizada dez dias antes da Páscoa, Fenarreco em Outubro, Simpósio 

Internacional de Esculturas em Novembro, Natal Luz na Havan em Novembro e 

Dezembro.  

 A grande maioria desses habitantes trabalha nas indústrias do município. 

Brusque é o município que compõe a Secretaria de Desenvolvimento Regional – 

Brusque com maior infra-estrutura para receber turistas. Boa rede hoteleira e de 

serviços. Para quem vai à cidade em busca de compras, o maior número de lojas 

concentra-se na rodovia Antônio Heil e na Rua Azambuja. Nos dois locais há 

completa infra-estrutura para os turistas: estacionamento, sanitários, restaurantes e 

lanchonetes. 
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 O acesso à Brusque está a 25 km da BR-470 – a entrada fica 20km depois de 

Blumenau 

 Como atrativos turísticos Brusque têm o Zôo botânico, Mini Fazenda Colcci, 

Orquidário e Bromelário.    

 

 
Figura 13 – Santuário Nossa Senhora de Azambuja 

Fonte: Portal do Turismo/2008 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Entrada do Zoobotânico 

Fonte: Portal do Turismo/2008 
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4.2.5 – TIJUCAS 
 

 O povoamento da região se inicia a partir de 1788, quando um grupo de 

colonizadores decidiu subir o rio Tijucas à procura de pinheiros. 

Tijucas conta a Cerâmica Portobello que é o fomentador da economia local, sendo a 

4ª cerâmica maior do mundo em porcelanato. O município foi autor da invenção do 

mosaico. (AMORIM, 2008). 

 Como atrativo turístico, o município apresenta grande diversidade cultural e 

geográfica, com bairros de açorianos, negros, italianos. São muitos as atrações 

naturais, como cachoeiras, grutas, rio e mar. Principais atrativos: Centro Cultural 

Harry Laus, casario antigo e as oficinas onde eram fabricados barcos. Também 

conta com atrativos em meio à natureza como as queda d'água com 80m de altura; 

o Salto Encanto, com seus 30m; a Gruta da Pedra do Xandoca - com 15m de 

comprimento, que esconde um pequeno córrego bem no centro.  

 A infra-estrutura turística é relativamente boa por estar próxima a grandes 

centros urbanos. Lembrando que Tijucas se localiza na grande Florianópolis. O 

acesso é pela BR-101, 45 km ao norte de Florianópolis. 

 

 
Figura 15 – Casario Antigo 

Fonte: Portal do Turismo/2008 

 

4.2.6 – MAJOR GERCINO 
 
 Parreirais de uva ocupam 90% do território do município, que produz vinho 

tinto, vinho branco e champanha. Considerando também que Major Gercino é 

produtor de queijos, salames e mel. 
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 Os primeiros colonizadores da região: brasileiros, italianos, alemães e 

poloneses chegaram entre 1870 e 1890 e se instalaram próximo ao litoral. Quando 

foi elevada a distrito, a localidade recebeu o nome de Major Alves Rodrigues, em 

homenagem ao único homem com certa instrução no lugar e a quem todos 

consultavam. Mais tarde, um dos moradores, Gercino Gerson Gomes – que, além de 

major do Exército, era também professor da Faculdade de Farmácia de Florianópolis 

–, trabalhou sem descanso pelo desenvolvimento e pela emancipação do município, 

ocorrida em 1961, e foi homenageado dando seu nome à cidade. 

 A principal fonte de economia é a fruticultura. 

Como atrativos, a natureza a seu favor com quedas d’águas, potencial para o 

ecoturismo. 

 A infra-estrutura ainda está tímida, mas suporta a passagem dos visitantes. 

 O principal acesso é pela SC-408, estrada de chão, a partir da rodovia BR-

101. 

 

 
Figura 16 – Igreja Senhor Bom Jesus 

Fonte: Portal do Turismo/2008 

 

4.2.7 – NOVA TRENTO 
 

 Considerada a segunda maior Estância Turístico Religiosa do Brasil, Nova 

Trento destaca-se por possuir dois santuários: o Santuário Santa Paulina e o 

Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro. 
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 Com os imigrantes italianos, veio a menina Amabile Lucia Visintainer, Madre 

Paulina, beatificada pelo papa João Paulo II. Posteriormente, santificada.  

 A tradição trentino-italiana trazida pelos colonizadores revela-se no dia-a-dia 

da pequena cidade através dos costumes e da gastronomia típica. Em meio a uma 

natureza exuberante, Nova Trento é a melhor opção para quem procura o turismo 

religioso e o turismo ecológico. 

 Sua principal fonte de economia atualmente é o turismo religioso, mas ainda 

têm destaque para a agricultura com o cultivo de fumo, milho, feijão e a uva. A 

fabricação e a comercialização do vinho colonial neotrentino é um atrativo que leva 

muitos turistas para Nova Trento, considerando também o Museu da Bem-

aventurada Santa Paulina, Casebre, Igrejas, cachoeiras entre outros atrativos que os 

turistas desfrutam. 

 A infra-estrutura hoteleira de Nova Trento ainda é tímida, mas está em franco 

crescimento, especialmente depois da canonização de Santa Paulina. Mas não 

faltam restaurantes na cidade, onde se encontra mesa farta e um bom vinho, 

normalmente produzido na cidade, de maneira artesanal. 

 O acesso à Nova Trento se dá pela rodovia BR-101/SC-411, passando por 

Tijucas, Canelinha e São João Batista.  

 

 
Figura 17 – Igreja de Santa Paulina 

Fonte: Portal do Turismo/2008. 
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Figura 18 – Vista parcial de Nova Trento 

Fonte: Portal do Turismo/2008. 

 

4.2.8 – BOTUVERÁ 

 

 Situada no Vale do Itajaí, Botuverá é conhecida nacionalmente por suas 

cavernas milenares e gigantescas. 

 O município foi colonizado em 1876, quando 30 famílias de italianos fundaram 

o povoado de Porto Franco. Na década de 1940, com a notícia de que havia ouro na 

região, muita gente mudou-se para o então distrito de Brusque, instalando-se junto 

ao leito do rio Itajaí-Mirim. Com a escassez de pepitas, muitas dessas pessoas 

acabaram abandonando a região, que, quase 100 anos depois de sua fundação, 

emancipou-se de Brusque. 

 O nome Botuverá significa em Tupi-guarani, pedra preciosa. O município 

possui um solo rico em jazidas minerais. Nas últimas décadas vem apresentando 

como base econômica a extração comercial do calcário. 

 Botuverá abriga em seu território um atrativo raro para os turistas apreciarem, 

são as Cavernas, situadas no Parque Municipal das Grutas de Botuverá. 

 O município é excelente produtor de mel. 

 Como atrativos, conta com quedas d’águas, cachoeiras, trilhas ecológicas e 

as cavernas. 

 A infra-estrutura é razoável em virtude da ausência de um planejamento, 

porém, com bom atendimento e serviços. As visitas à caverna são acompanhadas 

por guias autorizados. 

 O acesso à Botuverá fica a 19 km a oeste de Brusque, rodovia BR-486. 
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Figura 19 – Trilhas 

Fonte: Portal do Turismo/2008 

 

 

 
Figura 20 – Queda d’água na localidade de Lajeado Alto 

Fonte: Portal do Turismo/2008. 

 

 Pode-se perceber que através dos fatos descritos neste capítulo, confirma-se 

a hipótese de que o aumento da oferta de atrativos na SDR-Brusque pode 
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potencializar o desenvolvimento turístico de Botuverá, apresentando oportunidades 

para seu desenvolvimento territorial, em função de seus recursos naturais terem sido 

potencializados com a instituição em 2004 do Parque Nacional da Serra do Itajaí 

(PNSI) Correa (2008), o desenvolvimento territorial do município pode ser ainda mais 

destacado com a percepção da articulação existente entre os atores locais. 

 Existem várias formas de potencializar o desenvolvimento turístico de 

Botuverá, uma delas é a visita às propriedades em que o agricultor pode explorar 

suas potencialidades, ou seja, aproveitar os rios, riachos, cachoeiras, trilhas 

ecológicas, passeios a cavalo e visitação de lavouras. É possível aproveitar esses 

recursos para oferecer aos turistas, comercializando seus produtos. Por exemplo: as 

frutas cultivadas podem virar geléias, sucos e compotas. O leite vira queijo, assim, o 

produtor pode agregar valor aos seus produtos. É importante oferecer algo diferente 

para o turista, os turistas apreciam essas iguarias. 

 O turismo nas regiões rurais está cada vez mais procurado pelos turistas, é 

uma tendência do mercado que o turismo rural cresça porque as pessoas buscam 

descanso e lazer nessas áreas (SANTUR, 2008). 

  Partindo-se do pressuposto de que o incremento no turismo acontece através 

do desenvolvimento das atividades econômicas presentes nos municípios 

evidenciados, detectou-se que ocorreu um pequeno índice de fragmentação em 

virtude do cenário econômico, considerando a demanda turística nacional de 2006-

2008. Porém, mesmo com a crise, ainda existem turistas que viajam internamente 

procurando novos destinos, como o município de Botuverá e seu entorno.  

 O município de Botuverá possui destaque para atividades ligadas ao meio 

ambiente, desta forma, o turista fica em contato com a natureza.  Podemos reforçar 

esse ponto de vista valorizando os atrativos dos outros sete municípios abrangidos 

pela SDR-Brusque onde existe uma valorização da cultura através do patrimônio 

histórico.  

 Com o aumento da oferta de atrativos na área de abrangência da SDR-

Brusque, o desenvolvimento turístico do município de Botuverá poderá ser 

potencializado, pois, a identificação da vocação turística de cada município resultaria 

numa articulação entre eles, e a atividade turística passaria a ser importante para o 

desenvolvimento de toda a região. 
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5 CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE 
BOTUVERÁ 
 
 O presente capítulo visa verificar a terceira hipótese deste trabalho que tem 

por objetivo examinar se Botuverá apresenta condições necessárias para o 

desenvolvimento turístico.  

 Neste sentido, partiu-se inicialmente de uma breve caracterização do 

município. Na segunda parte apresentamos o perfil dos turistas que visitam 

Botuverá, assim como os atores locais. Na terceira parte apresentamos um 

inventário da oferta turística. Na quarta parte abordamos os fatores sociopolíticos, 

socioeconômicos, socioculturais e socioecológicos do estágio de desenvolvimento 

territorial do município e as condições para o desenvolvimento turístico. 

 
5.1 Caracterização do município de Botuverá  
 
 
 O município de Botuverá está situado no médio Vale do Itajaí, no Estado de 

Santa Catarina e apresenta aproximadamente de 2,5 km² de área urbana e 300,52 

km² de área rural, tendo sua área territorial de 303,02 km2, e grande parte do seu 

território é montanhoso. A floresta local foi representada e explorada por muitos anos 

uma fonte de riqueza natural: a extração da lenha e madeira de lei.   

 A extração de madeira nativa pelas madeireiras em Botuverá e Região na 

década de 80 trouxe como conseqüência um desmatamento significativo no 

município. Atualmente nestes locais mais acidentados, cresceu uma nova 

vegetação, denominada capoeira, que está sendo substituída gradativamente pelo 

reflorestamento com eucaliptos ou pinus. 

 O acesso à Botuverá passa pelo município de Brusque, Rodovia Estadual SC 

-486, e se interliga os municípios de Presidente Nereu (45 km) e Vidal Ramos (60 

km) por uma mesma rodovia. 

 O município de Botuverá sofreu uma divisão de comunidades rurais: Areia 

Alta, Vargem Grande, Ourinho, Barra da Areia, Ribeirão do Ouro, Lageado Alto, 

Lageado Baixo, Gabiroba, Ribeirão Porto Franco, Águas Negras. Ainda assim, 

algumas comunidades maiores foram divididas em subcomunidades: Caçador, 

Chapadão Vargem Grande, Chapadão Figueira, Vargem Pequena, Agrião, Praia 
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Vermelha, Ribeirão do Ouro II, Salto de Águas Negras, Bracinho, Oito, Alto Pedras 

Grandes, Senci e Sete (NIEBUHR, 2005). 

 Segundo o censo do IBGE de 2008, a população de Botuverá é de 4.294 

habitantes, tendo um aumento significante nos últimos oito anos conforme 

estatísticas do censo do IBGE de 2000, a população era de 3.756 habitantes. Isso 

significa que não houve mais o êxodo rural, como acontecia no passado. 

 De acordo com Niebuhr (2005, p. 223): 

 
Vale ressaltar que a partir da década de 80, especialmente de 80 a 85, até 
1.995 a população de Botuverá sofreu um decréscimo em torno de 15%, 
devido ao êxodo rural que apresentou um índice maior nessa década. A 
falta de incentivos agrícolas aos pequenos agricultores os preços pouco 
atrativos do fumo, e as dificuldades de infra-estrutura, motivou muitos 
produtores rurais a deixarem o Município, e se deslocando principalmente 
para a cidade de Brusque, tendo em vista a proximidade das duas cidades. 
 

O mesmo ainda enfatiza que nos últimos anos, observou-se um crescimento 

populacional principalmente na zona urbana e na localidade de Águas Negras, 

motivada pela industrialização do município, principalmente no setor têxtil. Outro 

fator que contribuiu para a diminuição do êxodo rural foi o surgimento de facções 

(atividade voltada para atender a costura de diversas confecções da região), 

principalmente para o município de Brusque. Algumas famílias ainda exercem a 

agricultura familiar, sendo uma alternativa de renda para o sustento da família. 

No tocante da urbanização, estima-se que atualmente o maior crescimento do 

município realmente esteja na área urbana, onde existe uma concentração maior de 

habitantes (NIEBUHR, 2005). 

 Botuverá teve sua emancipação em 09 de junho de 1.962 de acordo com a 

Resolução nº 238, de 28 de abril de 1962 e a lei promulgada nº 821, de 7 de maio de 

1962.  

 A economia no município de Botuverá nos anos 70 foi ancorada pela 

produção do fumo e exploração da madeira. Toda economia era gerada com apenas 

esses dois setores. Nos anos 80 com a proibição da extração da madeira, Botuverá 

sofreu forte impacto na sua economia, que se manteve estagnada com tendência a 

piorar. Devido à falta de apoio e incentivos por parte do poder público, 

principalmente no âmbito Municipal, que não se tinha muita expectativa de melhora. 

 No final dos anos 80, deu-se início a implementação dos incentivos por parte 

do Poder Público Municipal, que se concretizou na década de 90, advindos do poder 
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público até no ano de 2001. Ainda em 2001, os investimentos no desenvolvimento 

industrial através de incentivos econômicos e fiscais foram da ordem de US$ 

150.000,00 (Cento e cinqüenta mil dólares), tendo como fonte, recursos próprios do 

orçamento do Município. Estes investimentos foram determinantes para alavancar a 

economia industrial do Município, foram criados vários empregos diretos que 

absorveu toda a mão de obra ociosa, o PIB municipal baseado no valor adicionado 

do Município que era de R$ 4.000,000, 00 no início dos anos 90, passou para R$ 

12.000.000,00 no ano de 2000, galgando uma melhor posição no âmbito Estadual 

(BOTUVERÁ, 2001). 

 Atualmente, Botuverá conta com outros setores que fomentam sua economia, 

mais precisamente a indústria têxtil que se encontra em franco desenvolvimento e a 

indústria de mineração, na comercialização do calcário (para corretivo de solo e 

fabricação de pedras calcárias para fins comerciais).  

 O interior do município conta com atividades direcionadas a agricultura, 

pecuária e também minério.  

 Na questão da saúde, existem postos em diversos bairros do município de 

Botuverá, mas com serviço 24hs somente um e o transporte para deslocamento dos 

pessoas/pacientes é de responsabilidade da prefeitura, a comunidade não precisa 

se preocupar, mesmo tendo condições, esse serviço é disponibilizado gratuitamente. 

 No que diz respeito à educação, o grau de escolaridade é deficiente, pois 

existe somente até o ensino médio, posteriormente os alunos deverão se dirigir para 

Brusque na busca de um ensino mais avançado e qualificado, em virtude de não 

haver o sistema “S” (SENAI, SENAC, SESI, SESC) ou outro curso profissionalizante. 

Brusque comporta cursos de capacitação técnica e faculdades, sendo o pólo mais 

próximo para o aprendizado, a prefeitura de Botuverá cede o transporte para os 

alunos. 

 

5.1.1 Aspectos históricos e culturais 
 

 Os primeiros imigrantes que chegaram à atual Botuverá e escolheram o local 

para ancorar suas balsas e canoas na desembocadura do Rio Ribeirão Porto 

Franco, afluente do Itajaí-Mirim. Ao saírem para explorar e conhecer a região que 

tomariam posse definitiva ocorreu um temporal com fortes chuvas resultando numa 

enchente no Rio Itajaí-Mirim. Ao voltarem, preocupados com suas canoas e balsas, 
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seus únicos meios de transporte, tal foi à surpresa ao observarem suas 

embarcações, girando sobre as águas da enchente, no mesmo local onde estavam 

ancoradas. Desde então, os imigrantes passaram a denominar o ancoradouro de 

"Porto Franco", Porto Seguro, passando a ser a denominação do seu povoado e 

depois Distrito (NIEBUHR, 2005). 

 Em virtude da existência vários minérios no município, principalmente o ouro, 

que já foi um minério muito extraído, e foi uma das principais atividades econômicas 

da época, surgiu então Botuverá, palavra na língua Tupi-Guarani que significa "Bons 

Brilhantes", também existem outros significados como: Pedra Preciosa e Montanhas 

Brilhantes.  

 Esses significados são fundamentados em virtude de haver no território de 

Botuverá uma concentração de rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares 

constituídas de minérios como ouro, ferro, cobre, manganês, pedras calcárias, 

urânio e outros. 

 Quanto ao nome "Montanhas Brilhantes", se caracteriza pelas matas e ar 

puro e saudável, além de apresentar paisagens dignas de serem vistas e admiradas 

por todos. 

 A cultura local/territorial se destaca basicamente na música, no idioma, na 

gastronomia, nos vinhos e nos eventos tradicionais. Vejamos então um pouco mais 

da cultura existente em Botuverá que atualmente é tão evidenciada. 

 Atualmente o município conta com a existência de mecanismos de integração 

social, como as festas típicas. O município apresenta a Festa Bergamasca, 

caracterizada pela cultura Bergamasca advinda pela comunicação e identificação do 

povo italiano. O idioma italiano é ainda falado no município, porém, o dialeto é o 

Bergamasca (NIEBUHR, 2005).  

 Esse evento se realiza no mês de Junho para comemorar as festividades de 

Botuverá. O calendário de eventos destaca-a como uma atração de muita alegria 

atraindo a comunidade e visitantes das cidades vizinhas. 

 Demais festas existentes são consideradas “Festas Populares”, na sua 

grande maioria, de caráter religioso que celebram o padroeiro da paróquia, uma 

festa Junina tradicionalmente efetuada no Colégio Estadual Pe.João Stolte, um 

famoso baile de Natal dentre outras comemorações. 

 A música também é designada como uma cultura local, o destaque vai para o 

Coral Giuseppe Verdi de Botuverá, sempre presente com nas celebrações e 
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festividades com seu canto italiano que é tradição, encanto e alegria. Lembrando 

que a língua italiana é praticada com assiduidade. Estima-se que grande parte da 

população usa do idioma italiano, que se subdivide em três dialetos, de acordo com 

sua proveniência dos antepassados, Tirolês, Mantoano e Bergamasch. 

 Como em todas as regiões, é na gastronomia que mais se evidencia a cultura 

local, e em Botuverá ainda são mantidas as tradições dos antepassados. O principal 

prato das famílias botuveraenses é: Polenta, Galinha Caipira Ensopada, Queijo, 

Aipim, Macarrão e Salame, sem esquecer-se do vinho de fabricação artesanal que 

ainda persiste no meio da população, principalmente com os agricultores do interior 

do município. Esse costume foi trazido pelos antepassados que vieram da Itália, 

denominado de vinicultura. A produção de queijo ou queijinho pela maioria dos 

agricultores, também se destaca e são muito apreciados na região principalmente na 

cidade de Brusque. 

 O patrimônio histórico e cultural do município sofre com inexistência de leis 

que favorecendo o tombamento arquitetônico. Visto que têm imóveis coloniais que 

estão em ruínas devido à falta de manutenção e conservação. Mesmo assim, ainda 

existem estufas, casas coloniais típicas italianas, igrejas, pontes, entre outros 

monumentos. A arquitetura que ainda lembra os traços italianos está concentrada no 

interior, mais precisamente nos bairros de Lageado Alto e Lageado Baixo. 

Botuverá (SC) que, além de apresentar toda sua zona rural na ZA do PNSI, 

possui inúmeras potencialidades turísticas como: minérios em ouro e uma caverna 

geologicamente natural formada a milhões de anos. A caverna caracteriza-se como 

a maior e mais ornamentada gruta do sul do país (Botuverá, 2008). 

 

Figura 21 – Parque Municipal das Grutas de Botuverá. 
Fonte: Botuverá/2009. 
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Para impulsionar o desenvolvimento turístico do município é importante definir 

as potencialidades locais dos municípios da região conforme item 4.2. Cabe 

mencionar que cada município tende a possuir um potencial endógeno, devendo ser 

aproveitado de tal maneira que venha contribuir para a promoção de um 

desenvolvimento local em especial, neste caso, o desenvolvimento turístico. 

Ainda no que tange ao município de Botuverá, urge apontar que existem 

algumas iniciativas para introdução do turismo como alternativa de desenvolvimento. 

Permanece algumas dúvidas com relação a sua capacidade de gerar aporte 

significativo de movimento econômico a ponto de dar impulso ao desenvolvimento 

turístico, em virtude do município ser pouco explorado para o turismo. Sabe-se que 

os municípios de Brusque e Botuverá vem ocupando espaço importante no contexto 

turístico do Vale do Itajaí (SC). 

 
5.1.2 Perfil dos turistas e atores locais 
 
PERFIL DOS TURISTAS 
 

 De acordo com a Santur (2007), o turista que visita o Estado de Santa 

Catarina, em sua grande maioria são oriundos do Rio Grande do Sul, Paraná, São 

Paulo e Minas Gerais. Lembrando que os turistas estrangeiros também procuram o 

Estado para passar a temporada. 

 Quanto aos que visitam o município de Botuverá, geralmente são turistas que 

estão a passeio pela região e busca uma alternativa para fugir do tumulto das praias 

e grandes centros, visando o contato com a natureza. Alguns turistas concentram 

seu foco no município vizinho (Nova Trento) pelo turismo religioso, e posteriormente 

inclui no seu roteiro um passeio pelas cavernas de Botuverá (Botuverá, 2008). 

  

Tabela 4 - Demanda turística para o Estado de Santa Catarina (2006-2008). 

ORIGEM 2006 2007 2008 

Nacionais 2.937.561 3.539.198 3.794.388

Estrangeiros 211.782 468.954 509.035

Total 3.149.343 4.008.152 4.303.423

Fonte: SANTUR – Gerência de Planejamento/2008. 
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 A tabela 4 concerne na pesquisa mercadológica do estudo de demanda 

turística do Estado de Santa Catarina auferido na alta temporada entre 2006 e 2008. 

Mas fica visível o crescimento dos turistas nacionais e estrangeiros no decorrer 

deste triênio. A atividade turística vem se desenvolvendo notoriamente nos últimos 

anos, visando o conhecimento de culturas e lugares diferentes. 

 

ATORES LOCAIS 
 

 Os atores locais são os indivíduos que fazem parte da comunidade onde 

vivem e participam de ações voltadas ao incremento da economia, desta forma, 

fazem parte de associações de moradores visando à qualidade de vida e o bem 

estar para todos.  
 

Um ator é o indivíduo, grupo de indivíduos ou instituição que são afetados 
por alguma iniciativa de intervenção. Os atores típicos são aqueles que 
ajudam na formação do processo de gestão residente, usuários dos 
recursos da área analisada, agencias governamentais (nacionais, estaduais 
e locais). Estes fazem parte, ou possuem interesse, ou reivindicam sobre o 
uso de um recurso, ou ecossistema e sentem um risco ou perigo de perda, 
em função de alguma tomada de decisão sobre sua utilização. Importante: e 
muitas vezes esquecidos...atores são também as futuras gerações 
(POLETTE, 1997, p.63,). 

 

 Fica visível a mobilização local em associações com cooperação, ou seja, 

existem grupos que trabalham visando o cooperativismo, e os associados não são 

concorrentes, não existe intenção de competição entre si, cada associado executa 

uma tarefa. No caso da Associação dos Apicultores de Botuverá, os mesmos 

fabricam somente o mel. Já a Associação dos Agricultores, trabalham com a questão 

das secadeiras de cereais, não invadindo o espaço dos apicultores. 
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Figura 22 - Esquema de Associação 
Fonte: SEBRAE/2008 
 

 A figura acima é uma pequena demonstração entre a articulação do mercado, 

sociedade civil e iniciativa privada. Observa-se que numa cooperação/associação 

existem objetivos e interesses comuns sem necessidade de concorrência. 

 

ATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
 

Foi possível identificar dentre os atores afetados na relação dos interesses, 

que existem atores âmbito local, regional, iniciativa privada, âmbito público 

(Municipal, Estadual e Federal). 

 

Quadro 04 – Atores envolvidos de acordo com seus interesses. 

 NATUREZA DOS INTERESSES 

NÍVEIS ATORES C
ientífico 

Econôm
ic

C
ultural 

C
onservaçã

o t
li

t

Fiscalizaç

Político 

Social 

R
eligioso 

Âmbito 

local/população 

Residentes   X X   X  

Trabalhadores  X X    X  

Empresários  X       

Âmbito 

Público/Municipal 

Prefeitura      X X  

Secretaria de Turismo   X    X  
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Âmbito 

Público/Estadual 

SDR         

         

         

Âmbito 

Público/Federal 

MDA (Pronaf)     X    

IBAMA      X X  

Cooperativas         

Âmbito 

Público/Regional 

ONG´s  X     X  

Sindicatos X  X X   X  

Universidades         

 

Âmbito da 

Iniciativa Privada 

 

 

 X  X      

Agricultores  X X    X  

Apicultores  X X      

Comércio  X X      

Indústrias  X X      

Associação das 

Costureiras 

 X X      

Fonte: Pesquisa realizada em Outubro/2007. 

 

 Mediante o quadro Nº4, os atores que podem estimular o desenvolvimento 

territorial, na sua grande maioria são trabalhadores rurais, visam o desenvolvimento 

como um fator preponderante a questão econômica, tanto por parte deles como por 

parte do município. 

  A Associação dos Apicultores de Botuverá receberá um selo de certificação 

de seus produtos, cujo nome será “Mel Grutas de Botuverá”, assim, obtendo o SIF – 

Serviço de Inspeção Federal, possibilitando nacionalmente a comercialização do 

produto.  

 Atualmente esses comerciantes atuam numa escada espacial/local a partir da 

certificação do SIF, os produtos passaram a ser comercializados em escala federal. 

De acordo com a qualidade da produção de mel e comercialização, 

consequentemente pode ocorrer à exportação, pois o mercado externo consome 

gradativamente produto oriundo do Brasil. Os vinhos, sucos, entre outros produtos 

da região possuem cerfiticação nacional (IEA, 2006). 
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 Ao analisarmos as questões da tomada de decisão em relação à 

comercialização dos produtos, nota-se que essas associações estão interligadas ao 

poder público municipal. Quaisquer dúvidas, informações ou sugestões para a 

comercialização dos produtos, são tramitadas através da Secretaria da Agricultura 

de Botuverá, inclusive o Secretário da Agricultura faz parte da associação. Mas 

sempre existe a flexibilidade entre o poder público e a sociedade civil antes de 

concretizar uma decisão. 

 As associações buscam a cooperação, ou seja, uma associação, num sentido 

amplo, é uma iniciativa formal ou informal que reúne pessoas físicas ou outras 

sociedades jurídicas visando objetivos comuns, procurando superar dificuldades e 

gerar benefícios para os seus associados (BRANDÃO, 2004). Formalmente, 

qualquer que seja o tipo de associação, é uma forma jurídica de legalizar a união de 

pessoas em torno de seus interesses e que sua constituição permite a construção de 

condições maiores e melhores do que as que os indivíduos teriam isoladamente 

para a realização dos seus objetivos. Geralmente as associações estão relacionadas 

à: cooperativas, sindicatos, clubes, envolvendo na grande maioria a sociedade civil. 

 Pode-se observar que seria propício se essas associações se integrassem 

formando uma única associação e delimitando o espaço de cada uma, assim, 

poderia trabalhar um circuito de agroturismo no município de Botuverá, visando 

economicamente à comunidade aliada ao poder público municipal. A exemplo disso, 

destacamos a Associação Acolhida na Colônia  com sede no município de Santa 

Rosa de Lima -  SC, onde se destaca as hospedarias e o cultivo do fumo. 

 O desenvolvimento dos destinos turísticos na comunidade Valenciana 

(Espanha) pode-se observar que “o turismo foi percebido pelos agentes locais como 

uma atividade produtiva alternativa a tradicional que melhorava as expectativas 

econômicas” (LINS, 2000, p. 254).  

 Uma vez organizadas essas associações poderiam, pensar na questão da 

hotelaria no município de Botuverá, articulando ao município de Nova Trento que 

oferece mais alternativas de hospedagens. Gerando renda na região sem 

constrangimentos de concorrência entre os municípios, pois cada um oferece 

atrativos distintos. Inclusive Nova Trento, além do Turismo Religioso, é procurada 

pelos bons vinhos coloniais. 

 

 



84 

 

5.1.3 Inventário da infra-estrutura turística 

  

 O inventário da infra-estrutura do município de Botuverá leva em conta à 

metodologia do inventário da Oferta Turística da EMBRATUR, desdobrando-se da 

seguinte forma:  

 

a) Infra-estrutura básica: contempla todos os serviços públicos ou privados que 

intervém no turismo; 

b) Recursos e atrativos turísticos: fazer uma relação do existe na localidade e 

que tem potencialidades para tornarem-se atrativos turísticos, são elementos 

que possam que possuam estrutura para receber os turistas; 

c) Equipamentos e serviços: responsáveis pela demanda, são os serviços 

disponibilizados para suprir as necessidades dos turistas como: restaurantes, 

centrais de informações turísticas, etc. 

 

 Para a realização do inventário do município em estudo, utilizaram-se todas 

as informações obtidas enaltecendo sua infra-estrutura para receber a demanda 

turística. Adotou-se a metodologia sugerida pela EMBRATUR (1984) e adaptada por 

Braga (2007). 

 Observaremos a seguir, o inventário da oferta turística do município de 

Botuverá, mediante um diagnóstico, ressaltando os pontos fortes, fracos e 

oportunidades. 

 

Quadro 5 - Infra-estrutura do Município de Botuverá-SC. 
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IDENTIFICAÇÃO 

 
PONTOS  
FORTES 

 
PONTOS FRACOS 

 
OPORTUNIDADES

 

 

 

 

QUESTÕES 

ADMINISTRATIVAS 

Ações político-

partidárias 

viabilizando a 

continuidade de 

projetos. 

 

Ausência de projetos 

e parcerias para 

desenvolver o turismo 

integrado; 

 

Pouco incentivo dos 

órgãos públicos 

direcionadas para a 

área turística; 

 

Ausência de políticas 

claras e direcionadas 

para o turismo 

sustentável do 

município; 

 

Ausência do 

COMTUR – Conselho 

Municipal de Turismo;

 

Ausência de 

profissionais 

habilitados em 

projetos/planejamento 

estratégico para 

atender aos editais de 

recursos financeiros. 

 

 

 

Programas do 

Ministério do 

Turismo 

privilegiando a 

regionalização do 

turismo; 

 

Recursos 

financeiros 

disponibilizados 

para o 

desenvolvimento 

do turismo através 

de vários 

programas que 

estão sendo 

lançados; 

 

A atuação da SDR 

–Brusque  a qual 

se insere o 

município de 

Brusque; 

 

A articulação dos 

municípios em prol 

da regionalização 

do turismo. 
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ACESSO E 

LOCALIZAÇÃO 

Principal via da 

cidade calçada; 

 

Pavimentação de 

ruas em 

execução; 

 

Beleza cênica no 

município de 

Botuverá 

 

Sinalização turística 

tímida, raramente 

encontra-se placas 

indicando os atrativos 

e equipamentos; 

 

Algumas ruas com 

difícil acesso aos 

atrativos turísticos; 

 

Cidades vizinhas com 

infra-estrutura de 

acesso mais 

adequada ao turista. 

 

Localizada próxima 

a região do Vale 

Europeu, contando 

com importantes 

cidades 

catarinenses com 

boa infra-estrutura 

(Blumenau, 

Brusque, entre 

outras); 

 

Proximidade dos 

municípios 

litorâneos que 

recebe um grande 

fluxo de turistas na 

alta temporada, 

possibilitando o 

incremento de 

atrativos para 

aproveitar esta 

demanda na 

região. 

 

SISTEMA DE 

TRANSPORTE 

Ônibus circular 
/escolar 

Ausência de 
terminais; 
 
Terminais rodoviários.

Ampliar o sistema 
de trafego de 
ônibus com 
alternativas de 
horários. 

SANEAMENTO 
Iluminação 
pública; 
 
Sistema de 
distribuição de 
eletricidade 
(CELESC); 
 

Carência Sistema de 

tratamento de esgoto. 
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Rede de esgoto 
domiciliar; 
 
Fossas sépticas; 
 
Coleta lixo e 
aterro sanitário; 
 
Programas de 
reciclagem.   

SISTEMA DE 

EDUCAÇÃO 

Escola municipal: 
pré, ensino 
fundamental e 
médio.  

Faculdades no 

entorno. 

Relevar a questão 
do ensino superior 
no município. 

SEGURANÇA 
Delegacia de 
polícia; 
 
Abrigada militar. 

Ausência de Corpo 

de bombeiros; 

 

Postos de polícia em 

diversos pontos dos 

municípios vizinhos. 

 

SISTEMA DE 

SAÚDE 

Possui um 
hospital 

Falta de pronto-

socorros;  

 

Ausência de clínicas, 

maternidades, asilo. 

 

Concentração de 

clínicas nos 

municípios vizinhos. 

Elaboração de 
projetos solicitando 
verbas para 
construção de 
pronto-socorros. 

SISTEMA DE 

COMUNICAÇÃO 

Agência postal; 
 
Torre 
retransmissora de 
TV; 
 
ADSL. 

Ausência de rádio e 

jornais locais; 

 

Oferta de 

comunicação na 

região. 

Desenvolver 
projetos visando 
recursos para 
incrementar a 
comunicação local. 

RECURSOS 

NATURAIS  

Montanhas, 
morros, rios, 
lagoas; 
 

Preservar as reservas 

de APPs e RPPNs. 
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Parques e 
reservas de fauna 
e flora; 
 
Grutas e 
cavernas 

HISTÓRICO 

CULTURAIS  

Monumentos; 
 
Arquitetura civil, 
religiosa, 
industrial, 
agrícolas e 
ruínas. 

 Articular um roteiro 
com os municípios 
vizinhos para 
visitação aos 
monumentos. 

FESTAS 

TRADICIONAIS 

Festas religiosas, 
populares e 
folclóricas. 

Divulgação tímida. 

 

 

REALIZAÇÕES 

TÉCNICAS E 

CIENTÍFICAS 

Exploração do 
minério  

 Comercialização 
com os municípios 
vizinhos. 

MEIOS DE 

HOSPEDAGENS 

 
Pouca oferta de 

meios de 

hospedagens no 

município; 

 

Ampla capacidade 

hoteleira no entorno.  

 

 

ALIMENTAÇÃO 
Restaurantes, 
padarias e 
lanchonete.  

Concentração de 
ofertas nos 
municípios vizinhos. 

 

POSTOS DE 

GASOLINA 

Postos de 
abastecimento, 
serviços de 
borracharia, 
mecânica, 
autoeletrica. 

  

Fonte: Inventário da Oferta Turística /Braga, 2007 adaptado pela autora. 

 

De acordo com o quadro nº 5, foi possível verificar que o município de 

Botuverá possui uma infra-estrutura razoável para o desenvolvimento turístico, mas 

considerando o capítulo quatro deste trabalho, fica evidente que a articulação de 
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Botuverá com os demais municípios estudados, é fundamental para potencialização 

do desenvolvimento turístico de Botuverá.  

 
5.4 – Fatores sociopolíticos 
 
 Através da coleta de dados primários com a secretária de planejamento 

urbano do município de Botuverá, observou-se em relação aos fatores sociopolíticos 

pertinentes ao município, a existência de uma descentralização do sistema político 

através dos conselhos municipal de saneamento, conselho municipal de educação, 

conselho municipal urbano, porém, os mais atuantes estão nas áreas de saúde e 

nas atividades com idosos, crianças e adolescentes. Existe certo dinamismo nos 

conselhos municipais e interfaces com o Estado e o terceiro setor. 

 Quanto à existência de um sistema de planejamento de longo prazo (incluindo 

um sistema de informação) e programas de fomento da ação coletiva voltados para 

a criação, implementação de estratégias de desenvolvimento local integrado e 

sustentável (Quadro 3), observa-se que a gestão política municipal de Botuverá era 

pouco participativa. Principalmente pela razoável existência de leis e instituições 

econômicas ligados à apropriação e a gestão de recursos ambientais, assim, a 

atuação do poder legislativo não é suficiente e a única lei voltada para a questão 

ambiental, é inerente a 03/2006 a qual institui o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Sustentável do Município de Botuverá. 
 
5.5 – Fatores socioeconômicos  
 
 O sistema de ensino com formação técnica é existente no município de 

Brusque com uma estrutura educacional utilizada pela população de  Botuverá. 

Botuverá não comporta esse tipo de estrutura, mas disponibiliza o transporte aos 

interessados. Foi possível detectar que Botuverá preocupa-se em incentivar o 

desenvolvimento das atividades econômicas, tanto na área urbana quanto na rural. 

Na área rural desenvolve a agricultura familiar e o cooperativismo, na urbana 

somente o cooperativismo. Para atender o surgimento dessas atividades 

econômicas, foi criada a CRESOL8 que apóia a associação dos apicultores 

(Entreposto do Mel), para os agricultores (Secadeira de Cereais) e associação das 

                                            
8 Cooperativa de Crédito Solidário fundada em 1995 com sede no município de Chapecó.Santa 

Catarina está contemplada com 30 filiais e o Rio Grande do Sul com 26 filiais. 
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costureiras. Essas associações locais estão se desenvolvendo com incentivos 

oriundos do PRONAF (Programa Nacional de Agricultura Familiar), tendo suporte de 

alguns bancos. No levantamento dos fatores socioeconômicos do município de 

Botuverá, preocupa-se em continuar o desenvolvimento das atividades econômicas, 

mas também o incentivo a cooperativas populares, tanto na zona rural quanto na 

urbana.  
Um dos primeiros passos para alcançar este objetivo se deu com a Lei nº 
719/95 que “Estabelece incentivos econômicos e estímulos fiscais para 
empresas que se estabeleçam no município ou nele ampliem suas 
atividades produtoras, cria o conselho de desenvolvimento econômico e dá 
outras providências”. Dando continuidade às ações que visam o 
desenvolvimento econômico do município, no ano de 2006, implantou uma 
Agência da Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária 
(CRESOL). O objetivo da CRESOL é promover a inclusão social de 
agricultores familiares, facilitando o acesso a produtos e serviços 
financeiros. A instituição funciona anexo ao prédio da Prefeitura Municipal, 
realiza serviços de crédito, pequenos empréstimos, além de integrar a 
comunidade junto a iniciativas do Governo Federal, como o PRONAF, que 
conta com o apoio da Epagri para elaboração de projetos e programas  
(CORRÊA, 2008, p. 75-76).  

 

 Para o Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico de Botuverá, 

nessas cooperativas existem aproximadamente 250 associados. Os associados já 

desenvolviam projetos com incentivo da CRESOL, inclusive foram construídas até 

2007 setenta casas (COLOMBI, 2007). A comunidade e os empreendedores locais 

não necessitam se deslocar para fazer transações comerciais, Botuverá possui sede 

do Banco Bradesco e Banco do Brasil além de Correios e Lotéricas. 

 Em 2007, enquanto a preocupação era a potencialização ou limitação do 

turismo com a implantação do Parque Nacional da Serra do Itajaí (PNSI), o 

levantamento de fatores socioeconômicos apresentou resultados como: Casa 

Colonial (estabelecimento de produtos coloniais situado no centro de Botuverá) 

fabrica os produtos no Lageado Alto e os comercializa-se no centro. Para tanto, não 

se vê nenhum impedimento em relação à implantação do PNSI. De acordo com a 

proprietária da Casa Colonial: “quanto mais demanda turística o município 

concentrar, melhor, assim comercializo mais produtos e aumento a renda da família”.  

 O Estado assim como os arranjos produtivos institucionais redirecionou 

estratégias de desenvolvimento territorial. Destacamos no município de Botuverá a 

Casa Colonial, um comércio que passou a ser uma alavanca de renda familiar, e 

pode contar com o apoio do entreposto do mel que dá suporte à atividade. O 

estabelecimento funciona todos os finais de semana, quando o fluxo de turista é 
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mais intenso em virtude da demanda ao Parque Municipal das Grutas de Botuverá, 

dentre outros atrativos. 

 Em 2007 o Secretário de Turismo de Botuverá já entendia que “é de suma 

importância que a comunidade se volte à questão do turismo rural como uma 

atividade que trará benefícios fazendo com que os filhos de agricultores 

permaneçam no meio rural e se dê continuidade à atividade agrícola”.  

 O Secretário de Turismo de Botuverá enfatiza que o município possui um 

cadastro com aproximadamente 400 famílias de agricultores com atividade 

econômica.  

 Em Setembro de 2007 foi realizada a IX Reunião do Plano de Manejo do 

PNSI pela Associação Catarinense de Preservação da Natureza (ACAPRENA). O 

objetivo da reunião foi à apresentação dos dados socioeconômicos, ambientais, 

turísticos, abióticos, entre outros levantados no corrente mês. 

 Em relação à iniciativa privada, o proprietário da Calwer Mineradora, 

comentou em entrevista no dia 11 de Dezembro/2007 que: “o fator do turismo é visto 

como positivo, mesmo que não haja reflexo para o seu empreendimento”.  

 Em Março/2008 durante o trabalho de campo, questionou-se um dos 

moradores da comunidade de Lageado Alto sobre seu interesse em ter no turismo 

uma forma de aumentar a renda familiar. O mesmo enfatiza que o turismo está de 

acordo com o esperado, ou seja, não há necessidade de incrementar e fomentar 

essa atividade. Salienta que no entorno existe o Recanto Feliz (camping/pousada) e 

Cachoeira Venzon (lazer) onde o turismo rural é praticado. A revolta por parte dele 

concerne na desapropriação de suas terras e comenta: “queremos preservar, bastar 

nos deixar aqui trabalhando” (VENZON, 2008).  
 
5.6 – Fatores socioculturais 
 
 Dentre os fatores socioculturais podemos citar a existência de mecanismos de 

integração social como as redes associativistas e festas típicas. Destacamos a Festa 

Bergamasca que é realizada no Salão Paroquial do município de Botuverá. A cultura 

local (tipicamente italiana) é valorizada quando se trata da gastronomia e idioma.  O 

Circolo Dei Bergamaschi Di Botuverá tem recebido fundos para a valorização dessa 

cultura e conservação do espaço físico. 
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Figura 23 – Divulgação da Festa Bergamasca 

Fonte: Bergamasca/2008. 
 

 No fator cultural, urge apontar que Botuverá possui poucos patrimônios 

culturais a serem explorados turisticamente. Infelizmente não há leis favorecendo o 

tombamento arquitetônico. Visto que existem imóveis coloniais em ruínas devido à 

falta de conservação e posteriormente o desmanche do imóvel 

 O Rotary Club do município de Botuverá é uma entidade organizadora de 

festas e eventos que ocorrem no decorre do ano no município. No dia 24/01/2009 foi 

organizada a Festa do Produtor no Pavilhão São José no centro de Botuverá. O 

Rotary disponibiliza através de sites o programa de eventos que serão realizados no 

decorrer do ano de 2009, assim como as programações passadas. 

 Segundo levantamento dos fatores socioculturais, em 2009 através da 

Diretoria de Auditoria Geral (DIAG), o município de Botuverá participa ativamente no 

processo de obtenção de recursos para projetos que viabilize o incremento da 

cultura, esporte e turismo conforme quadro recursos para projetos municipais 

destacados no item 3.4. 

 
5.7 – Fatores socioecológicos 
 
 A Associação Catarinense de Preservação da Natureza (ACAPRENA) efetuou 

um diagnóstico e prognóstico turístico no PNSI. O objetivo era a elaboração de um 

plano de desenvolvimento turístico para a Unidade de Conservação (UC), e 

enfatizou a preservação dos atrativos culturais: pontes, igrejas, etc. Observou-se que 

existe resistência em aceitar a implantação do PNSI por uma parcela representativa 

da comunidade. Ficou visível o grau de revolta dos moradores na reunião do PNSI, 
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muitos iam embora demonstrando desprezo pelo assunto. Essa indignação é fruto 

de uma ação articulada por setores reacionários à implantação do PNSI, pois nem 

todos estão de acordo com a implantação por sentirem-se lesados com a 

delimitação da ZA do PNSI. Para o chefe do PNSI, Sr. Fábio Faraco (presente na 

reunião do dia 01/12/2007) explanou: “Ninguém irá invadir suas casas para 

desapropriação”, se referindo à comunidade local. “Apenas queremos que os 

senhores nos apresentem as escrituras para que possamos fazer avaliação das 

terras para posteriormente indenizá-los”. Mas o entrave é muito intenso e 

desgastante, a comunidade se exime de aceitar qualquer acordo em virtude de 

estarem instaladas por mais de cinqüenta anos nessa região. Para o morador do 

Lageado Alto Sr. João Venzon, perante sua indignação, desabafou: “as terras onde 

vivo pertencem a minha família muitos anos, e eu não quero sair daqui”. 

 Outro morador indignado com tamanha situação foi o Sr. Carlos Venzon, 

membro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Botuverá – SITRUBA exaltou-se 

ao falar que o PNSI está sob júdice9, no entanto, Fábio Faraco salientou que não 

poderá haver uma reversão quanto à implantação do PNSI. Segundo o Decreto-lei 

de 04 de julho de 2004, conforme a Lei 9.985/2000, que está enquadrada na 

categoria de Parque Nacional. Fábio Faraco ainda procurou tranqüilizá-los dizendo 

que: “para avaliar as terras deverá ser chamado um perito e um juiz”. Salientando 

que Botuverá tem 197 escrituras no PNSI. 

 O município de Botuverá possui atrativos naturais que o induzem ao 

desenvolvimento turístico. Destaca-se o Parque das Grutas de Botuverá, onde 

concentram as Cavernas, localizada no Bairro Ourinho, 16 km afastado do centro de 

Botuverá.  

 A disponibilidade e gestão de recursos naturais em Botuverá não são dadas à 

devida atenção. O município conta apenas o Fundo Nacional do Meio Ambiente que 

é assessorada por uma instituição voltada à proteção de cavidades naturais. A 

questão ambiental não é pertinente para a população. O município inclusive 

apresenta problemas advindos da degradação ambiental. Ex: qualidade da água e 

transtornos com o lixo, embora atualmente essa questão esteja sendo revista, a 

comunidade deu o primeiro passo para a conscientização e reciclagem. Botuverá 

                                            
9 Pendência de decisão judicial transitada em julgado.   
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conta com um diagnóstico elaborado para o plano diretor e ações em curso visando 

à superação das principais fontes de degradação socioambiental.  

 O potencial turístico do município é amplo, porém falta desenvolver e abordar 

com presteza recursos técnico-científico. Pois as atividades nessas áreas estão 

totalmente estáticas por falta de incentivo dos órgãos públicos e da comunidade. 

 

 

 
Figura 24 – Cavernas de Botuverá 
Fonte: Botuverá/2008 

 
Mediante explanação deste capítulo, confirma-se a hipótese de que Botuverá 

apresenta as condições necessárias para o desenvolvimento turístico através da 

exploração do turismo rural e turismo ecológico, incluindo a potencialização dos 

fatores favoráveis e minimização das ameaças da análise dos fatores 

socioeconômicos territoriais (sociopolítico, socioeconômico, sociocultural, 

socioecológico) e de um turismo de base comunitária, desde São João Batista, 

Canelinha, Guabiruba, Brusque, Tijucas, Major Gercino, Nova Trento e Botuverá.   

 Botuverá (SC) apresenta oportunidades para seu desenvolvimento territorial 

em função de seus recursos naturais terem sido potencializados com a instituição 

em 2004 do Parque Nacional da Serra do Itajaí, PNSI (CORREA, 2008) o 

desenvolvimento territorial do município pode ser ainda mais destacado com a 

percepção da articulação existente entre os atores locais do item 5.2. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  
 O desenvolvimento territorial é a combinação de políticas governamentais 

descendentes com iniciativas de desenvolvimento local, baseado na participação da 

sociedade civil, objetivando promover o planejamento e a autogestão do processo 

de desenvolvimento dos territórios. O desenvolvimento territorial apoia-se na 

formação de uma rede de atores trabalhando para a valorização de atributos de uma 

determinada região. Abramovay (2000) menciona que o território resgata a ideia de 

uma localidade como um espaço socialmente ocupado. Um território representa uma 

trama de relações com raízes históricas [...]. O território é a unidade que melhor 

dimensiona os laços de proximidade entre pessoas, grupos sociais e instituições.  

 Botuverá, foco de estudo desta pesquisa, apresenta potencial para o 

desenvolvimento territorial, considerando seus aspectos históricos e culturais e sua 

vocação para o turismo de natureza em virtude de sua bela paisagem. O município 

possui uma âncora capaz de despertar interesse aos visitantes: as Cavernas de 

Botuverá.  

 A atividade turística está apresentada como uma atividade que consome 

paisagens e natureza sem destruir o ambiente, trata-se de uma atividade que produz 

território como qualquer outra atividade econômica. Na maioria das vezes, 

dependendo do planejamento, o turismo pode ser mais benéfico do que 

determinadas atividades industriais tradicionais. As vantagens apontadas pelo 

discurso oficial para justificar investimentos cada vez maiores na atividade turística, 

são comumente associadas à ideias como: geração de emprego e renda, de 

maneira a aquecer a economia, melhoria da qualidade de vida da população, além 

de ser um fator potencializador do desenvolvimento territorial, o turismo, muitas 

vezes, tem sido a alternativa estratégica prioritária nos planos de governo. 

 Botuverá foi contemplado com a implantação do Parque Nacional da Serra do 

Itajaí (PNSI). Atualmente o PNSI pode ser considerado um território que surgiu 

dentro de outro, porém, quanto ao papel dos atores locais, é possível afirmar que os 

mesmos apresentam resistência na implantação do PNSI. É fundamental destacar 

que vivemos em tempos de transformação (globalização) onde o poder público deve 

assumir o seu papel em conjunto com as empresas privadas e demais organizações. 

Nesse sentido, considerando a realidade local-regional de Botuverá (SC), evidencia-
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se a necessidade de potencializar alternativas de renda e envolvimento da 

comunidade interna e externa, associações de moradores e demais organizações 

ligadas diretamente e indiretamente ao turismo, incluindo-se as instituições 

governamentais, municipais e estaduais responsáveis pela implantação das políticas 

de desenvolvimento do turismo e melhoria da qualidade de vida da população local. 

 Esta pesquisa buscou examinar a possibilidade do turismo ser potencialmente 

um indutor de desenvolvimento do município de Botuverá, com o respectivo aumento 

da oferta de novos atrativos.   

 Confirma-se então que o aumento da oferta de atrativos na área de 

abrangência da SDR-Brusque, o desenvolvimento turístico do município de Botuverá 

pode ser potencializado mediante a identificação da vocação turística de cada um 

dos municípios estudados. Resultando numa articulação entre eles. Assim, a 

atividade turística pode passar a ser importante para o desenvolvimento de toda a 

região. Através do inventário da oferta turística da pesquisa em pauta, observa-se 

que Botuverá possui ameaças, mas também oportunidades para seu 

desenvolvimento turístico.  

 Dentre as ameaças explanadas no quadro Nº 5, na questão administrativa, a 

ausência de projetos e parcerias para desenvolver o turismo integrado; carência de 

políticas claras e direcionadas para o turismo sustentável do município; ausência do 

COMTUR – Conselho Municipal de Turismo. Porém, se sobressaem os recursos 

naturais como: montanhas, morros, rios, parques, reservas e cavernas. Quanto ao 

patrimônio histórico, o destacam-se a arquitetura civil, religiosa e as ruínas. 

 Na questão ambiental ficou evidente a necessidade de conscientização para 

preservação das reservas florestais. Quanto à localização, municípios vizinhos 

possuem infra-estrutura de acesso mais adequada ao turista. O sistema de 

transporte ainda possui ausência de terminais rodoviários. 
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 Botuverá apresenta oportunidades para o desenvolvimento turístico. A 

articulação dos municípios em prol da regionalização do turismo é uma alternativa 

para fomentar a economia local/regional. A atuação da SDR–Brusque a qual se 

insere o município de Botuverá procura disponibilizar verbas mediante projetos para 

incrementar a atividade turística, educação, cultura e esporte. Enquanto acesso, a 

principal via do município é calçada, demais ruas encontra-se em fase de 

pavimentação. A beleza de Botuverá é exuberante pelo fato do município estar em 

meio à natureza.  

 Da mesma forma ocorreu no levantamento dos fatores sociopolíticos, 

socioeconômicos, socioculturais e socioecológicos. Dos quais foram também 

verificados os pontos fortes e fracos quanto ao desenvolvimento turístico do 

município de Botuverá.  

 Como ponto forte, Botuverá apresenta à questão das ações político-partidário 

que viabiliza a continuidade de projetos que estão em andamento e que sejam 

viáveis, não param em virtude da troca de partido. 

 A segurança e o sistema de educação tomam destaque positivo pela atenção 

e preocupação que a prefeitura dispõe sobre os mesmos, salientando que de fato, 

existe um ponto fraco nesses setores que podem ser melhorados como: postos de 

polícia em alguns pontos do município de Botuverá. Quanto à educação, Botuverá 

não comporta curso de nível superior em virtude de pouca demanda, mas Brusque 

oferece essa oportunidade e a Prefeitura Municipal de Botuverá disponibiliza 

condução para os interessados se deslocarem à Brusque. 

 Botuverá apresenta um sistema de saneamento de acordo com a estrutura do 

município, até então não sofre nenhum descaso, inclusive com o turismo. 

 Botuverá possui como recursos naturais uma paisagem exuberante entre 

montanhas, morros, rios e lagoas. Enaltecendo sua beleza, possui parques e 

reservas de fauna e flora, considerando também as grutas e cavernas sendo os 

produtos turísticos mais procurados pelos turistas. 

 Aproveitando esses recursos disponíveis, Botuverá pode aperfeiçoar arranjos 

produtivos locais para a comercialização dos produtos turísticos indo além da 

confecção de artesanatos, como por exemplo: a comercialização de geléias 

desenvolvidas através das frutas oriunda das propriedades.  Executar passeios 

pelas propriedades rurais, pelos monumentos históricos, evidenciar monumentos 

arquitetônicos para os turistas. 
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 Os moradores da área rural podem desfrutar do associativismo, que nada 

mais é do que uma iniciativa formal ou informal que reúne um grupo de pessoas 

para representar e defender os interesses dos associados e estimular a melhoria 

técnica, profissional e social dos associados. 

 A importância e o valor do associativismo decorrem do fato de constituir uma 

criação e realização viva e independente; uma expressão da ação social das 

populações nas mais variadas áreas (BRASIL, 2008). 

 Para ressaltar o desenvolvimento territorial do município de Botuverá, é 

importante enfatizar a questão do associativismo para que a atividade turística possa 

permear como resultado positivo no incremento da atividade turística, ou seja, fazer 

com que as propriedades que disponibilizam de cavalos ofereçam cavalgadas, já as 

propriedades que emanam de cachoeiras ou riachos, ofertam passeios através de 

trilhas ecológicas.  

 Após o estudo, conclui-se que o município de Botuverá, através das interfaces 

entre os princípios do PNMT/PNT e os princípios do desenvolvimento territorial na 

SDR-Brusque, toma parte na questão da potencialização advinda através dos 

benefícios para a comunidade local, que são evidenciadas como a integração de 

arranjos produtivos locais: confecção de artesanatos e produtos coloniais, 

destacando a presença do grau de associativismo que fortalece o desenvolvimento 

territorial. 

 Alcançou-se essa conclusão com base em dados e informações obtidas 

através da SDR-Brusque, Prefeitura Municipal de Botuverá e comunidade local.  
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
Quadro: MATRIZ DE FATORES FAVORÁVEIS E OBSTÁCULOS 

FATORES SOCIOPOLÍTICOS 

Existência de um sistema de planejamento de longo prazo (incluindo um sistema de 

informações), a exemplo de Agenda 21 local. 

Existência de programas de fomento da ação coletiva voltada para a criação, 

implementação de estratégias de desenvolvimento local integrado e sustentável. 

Nível de descentralização do sistema político (existência de dinamismo de Conselhos 

Municipais e interfaces do Estado com o Terceiro Setor). 

Existência de leis e normas reguladoras das ações de agentes e instituições econômicas, 

especialmente no que diz respeito aos aspectos ligados à apropriação e gestão de 

recursos ambientais. 

Existência de transversalidade no planejamento e na condução das políticas públicas. 

 

Incorporação da questão ambiental nas agendas dos partidos políticos, bem como adoção 

de medidas para sua implementação. 

Inovações no sistema de ensino público, a exemplo das Casas Familiares Rurais e demais 

formas de ensino supletivo. 

FATORES SOCIOECONÔMICOS E TÉCNICOS 

Nível educacional, de formação técnica para o ecodesenvolvimento e de saúde/qualidade 

de vida da população. 

Sistemas produtivos ajustados à satisfação das necessidades básicas da população local. 

Existência de modalidades específicas de economia social e solidária (grau de 

associativismo e cooperativismo), além de instituições capazes de organizar a poupança 

local e suprir necessidades de crédito dos agentes locais. 

Existência de circuitos econômicos locais 

Grau e qualidade de empreendedorismo econômico (existência de clusters ou SPL e 

níveis de integração da agricultura familiar aos mercados). 

Ações de alívio à pobreza diferenciando aqueles de cunho assistencialista das que visam 

o empoderamento das famílias carentes. 
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FATORES SOCIOCULTURAIS 

Existência de mecanismos de integração social (redes associativistas, festas típicas, 

movimentos sociais). 

Existência de formas de valorização da cultura local/territorial. 

Existência de conexões culturais transescalares (local, microrregional, nacional e 

internacional). 

Existência de patrimônio cultural e arquitetônico. 

FATORES SOCIOECOLÓGICOS 

Existência de ONG e partidos políticos que assumem a problemática socioambiental como 

diretriz das ações de mudança. 

Disponibilidade e gestão de recursos naturais (os ecossistemas considerados como 

potencial de recursos). 

Nível de degradação da qualidade socioambiental. 

Existência de diagnósticos e de ações em curso visando a superação das principais fontes 

de degradação socioambiental. 

POSIÇÃO DO NÍVEL LOCAL EM  RELAÇÃO AOS NÍVEIS SUPERIORES 

Existência de vantagens locacionais 

Existência de conexões institucionais transescalares (nos níveis intermunicipal, regional, 

estadual, nacional e internacional). 

Articulações da economia local com a dinâmica dos sistemas socioeconômicos nos níveis 

intermunicipal, regional, estadual, nacional e internacional. 

Existência de políticas de apoio ao desenvolvimento territorial adotadas por instituições 

governamentais. 

OBSTÁCULOS 

Carência e/ou utilização inadequada de recursos naturais 

Carências do sistema de gestão socioambiental do ponto de vista da descentralização 

Cultura política autoritária e clientelística 

Estratégias socioeconômicas definidas em função de espaços externos e indutoras de 

efeitos negativos no nível local/territorial. 

Produção local voltada exclusivamente a mercados consumidores externos (nacional ou 

internacional). 

Fonte: Vieira (2006) p. 276–278.  

 



109 

 

Tabela: METODOLOGIA DO INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA  

Categoria Tipo Subtipo 

Sistema de transporte Terrestre Terminais, serviços rodoviárias, etc. 

Aéreos Aeroportos 

  Helipontos 

Hidroviários Portos, estações e serviços marítimos 

 Portos e estações e serviços fluviais 

Saneamento Eletricidade Usinas hidrelétricas 

 Iluminação pública 

 Sistema de distribuição de 

eletricidade 

Esgoto Rede de esgoto domiciliar 

 Fossas sépticas 

 Sistema de tratamento 

Coleta de lixo Lixo doméstico 

 Lixo industrial 

 Aterros sanitários 

 Programas de reciclagem 

Sistema de educação Escola municipal Pré-escola  

 Ensino fundamental 

 Ensino superior 

Escola estadual Pré-escola 

 Ensino fundamental e médio 

 Ensino superior 

Curso de idioma  

Curso profissionalizante  

Segurança Delegacia de polícia  

Postos de polícia 

rodoviária 

 

Corpo de Bombeiros  

Serviço de Salvamento 

marítimo 

 

Sistema Médico Pronto-socorros  
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Hospitalar Hospitais  

Clínicas  

Maternidades  

Postos de Saúde  

Sistema de 

Comunicação 

Agencias Postais, 

telegráficas e telex 

 

Postos Telefônicos  

Jornais Locais  

Rádios Locais  

Torres Retransmissoras  

Categoria Tipo Subtipo 

Naturais  Montanha Montes, morros, colinas 

Hidrografia Rios, lagoas.  

Parques e reservas de 

flora e fauna 

Parque Nacional da Serra do Itajaí. 

Quedas d’água Nascentes 

Áreas de caça e pesca Lagoas e rios 

Grutas e cavernas Feição geológica natural. 

Planaltos e planícies Vales, rochedos, patamares, pedras 

tabulares. 

Históricos culturais Monumentos Arquitetura civil, religiosa, 

industrial, agrícola, ruínas 

Manifestações e usos 

tradicionais e populares 

Festas e comemorações e 

atividades 

Religiosas, populares e folclóricas. 

Gastronomia típica Doces e salgados. 

Realizações técnicas e 

científicas 

contemporâneas 

Exploração de minério Extração do calvin. 

Categoria Tipo Subtipo 

Meios de hospedagem Hoteleiro Hotel 

Extra-hoteleiro Pousada, camping 

  

Alimentação Restaurante Restaurante, associação 
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 Padaria Confeitaria 

Lanchonete Lanchonete 

Outros serviços Atendimento a veículos Postos de abastecimento, oficinas de 

serviços 

Comércio turístico Loja de produtos típicos 

Casa de câmbio e bancos Banco 

Culto Católico, evangélico 

Fonte: Adaptado da Embratur, 1984, pg. 85-88.  


