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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório é resultado dos trabalhos realizados pelos 

academicos do curso Gestão de Tecnólogo em Turismo (periodo matutino) nas 

disciplinas de Projeto Integrador I, II, III, IV, durante os anos de 2016 e 2017, 

sob a orientação dos professores Me. Bernardo Villanueva de Castro Ramos, 

Dra. Marinês Walkowski e o Esp. Mario Corrêa da Motta. 

Os trabalhos tiveram como objetivo realizar um estudo da oferta turística, 

utilizando os formulários do Inventário da Oferta Turística – INVTUR, do bairro 

Centro, onde foram contempladas, conforme a própria metodologia, as 

categorias:  

(A) Infraestrutura de apoio ao turismo – refere-se as instalações e 

serviços, públicos e privados, que proporcionam o bem-estar dos 

residentes e também dos visitantes, tais como sistema de transportes, de 

saúde, de comunicação, de abastecimento de água, de energia e tantas 

outras estruturas básicas e facilidades existentes nos municípios;  

(B) Equipamentos e serviços turísticos – referem-se ao conjunto de 

estabelecimentos e prestadores de serviços que dão condições para que o 

visitante tenha uma boa estada, como hospedagem, restaurantes, locais 

de entretenimento e diversão, transportadoras turísticas, agências e 

operadoras, entre outros;  

(C) Atrativos turísticos – referem-se aos elementos da natureza, da 

cultura e da sociedade. Lugares, acontecimentos, objetos, pessoas, ações 

que motivam alguém sair do seu local de residência para conhecê-los ou 

vivencia-los. 

Posteriormente realizou-se um Diagnóstico da realidade atual dessas 

três categorias, utilizando a metodologia da análise EDPO1. E por fim foi 

elaborado um Plano de Ações visando sanar os pontos fracos e aproveitar as 

oportunidades apresentadas no diagnóstico com o intuito de alcançar uma 

visão de futuro, traçada pela turma, para o bairro.   

Embora as informações – diagnóstico e plano de ações – presentes no 

relatório tenham sido coletadas e construídas durante o ano de 2017, e ao 

longo do tempo possam incorrer mudanças sócio-economicas e sócio-culturais 

                                                           
1
 EDPO deriva da união das palavras Êxitos, Deficiências, Potencialidades e Obstáculos 
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(tanto no ambiente macro quanto no micro), que alterem a perspectiva sobre 

alguns dos problemas relatados, o resultados contidos neste relatório oferecem 

uma contribuição significativa ao mostrar diversos pontos relativos ao bairro 

centro que merecem atenção.  

Além disso, a elaboração do diagnóstico e do plano de ações, 

possibilitam a definição de: 

 Prioridades para a região de estudo; 

 Visão de futuro para o desenvolvimento do turismo;  

 Ações que visam o desenvolvimento do centro para atrair turistas e 

proporcionar qualidade de vida ao morador e comerciante; e 

Por fim as informações contidas ao longo deste relatório, podem ser de 

grande utilidade para os órgãos públicos e para a iniciativa privada, para serem 

apropriadas na construção de um Planejamento Turístico e ou projetos 

direcionados ao bairro Centro. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Localizada no Litoral Catarinense, na região da Grande Florianópolis, a 

15 km da Capital do Estado, possui área de 394,662 km² (0,41% de Santa 

Catarina), Palhoça foi fundada em 1793 e elevada a município em abril de 

1894.  

Colonizada inicialmente por portugueses e açorianos, que se fixaram na 

Enseada de Brito, recebeu também diversas levas de imigrantes alemães, 

italianos e africanos.   

A partir dos anos 1970, quando 69% da população ainda moravam no 

campo e o município dependia da produção primária, a cidade passou a se 

desenvolver e transformou-se num importante polo comercial e industrial. 

Porém, preservando suas tradições e folclore, em manifestações como o Boi-

de-Mamão, a dança do Pau-de-Fitas, o Terno de Reis e o Pão-por-Deus. 

De acordo com o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a população da cidade é composta com estimativa da 



 

 7 

população de 161.395 habitantes (IBGE, 2016)2, sendo o 9º município mais 

populosos de Santa Catarina. 

Situada estrategicamente às margens da BR-101 e da BR-282, o que 

facilita a ligação com os países do MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) e 

também com o centro do Brasil, Palhoça é hoje o município que mais cresce na 

Grande Florianópolis, e por conta dos constantes investimentos vindos do setor 

público e privado e de sua excelente localização, a cidade tornou-se uma 

excelente opção para residir e trabalhar.  

O Turismo é considerado um setor dinâmico e movimenta a economia 

em diversos países. Segundo dados da Embratur (2016), o setor contribuí com 

9% do PIB mundial. Já no Brasil, esse percentual do PIB é de 9,6%, 

equivalente a 492 bilhões de reais, e o país é considerado o nono colocado na 

relação mundial das economias voltadas ao turismo3. Segundo estimativas do 

Ministério do Turismo, o país deve receber 2,42 milhões de turistas 

estrangeiros, durante a temporada de verão em 2017.  

No Estado de Santa Catarina, o setor movimentou 12,5% do PIB, 

segundo dados de uma pesquisa - Fecomércio Turismo de Verão 20164. 

Segundo o Estudo da Demanda Turística – Alta Estação 2016, realizado pela 

Santur, o município de Palhoça recebeu 45.610 turistas nacionais e 

internacionais5. 

Em relação a atividade turística, foi realizado uma pesquisa com parceria 

entre a Fecomércio SC, o Sebrae/SC e a Fiesc e representantes do governo, 

do trade turístico, do terceiro setor, da academia e da indústria. Nesta 

pesquisa, dos 14 municípios da região da Grande Florianópolis, o município de 

Palhoça ficou em segundo lugar no quesito desenvolvimento turístico da 

publicação Rotas Estratégicas Setoriais de Turismo6.  

                                                           
2
 Estimativa disponível em <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=421190> Acesso em 26 

de março de 2017. 
3
 Disponível em: < http://www.embratur.gov.br/piembratur-

new/opencms/salaImprensa/artigos/arquivos/Turismo_contribui_com_9_do_PIB_mundial.html>. Acesso 

em Dezembro de 2016. 
4
 Diposnível em: < http://www.fecomercio-sc.com.br/fmanager/fecomercio/pesquisas/arquivo490_1.pdf>. 

Acesso em Dezembro de 2016. 
5
 Disponível em: < file:///Users/mac/Downloads/palhoca%20-%20janeiro%20fevereiro.pdf>. Acesso em 

Dezembro de 2016. 
6
 Disponível em: 

<http://www.tudosobrefloripa.com.br/index.php/desc_noticias/estudo_da_fecomercio_aponta_palhoca_co

mo_destaque_regional_em_turismo>. Acesso em 14 de outubro de 2016. 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=421190
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O Município apresenta grande potencial para o turismo. Destaca-se pela 

existência do Parque ecológico municipal (localizado no centro da cidade), a 

Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, sob tutela do governo federal e 

o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, considerado a maior unidade de 

conservação de proteção integral, abrigando centenas de espécies da Mata 

Atlântica do Estado de SC. No entorno do Parque, é possível observar a 

diversidade cultural, presente na gastronomia típica, no patrimônio histórico 

cultural presente nas construções e manifestações como a Pesca Artesanal, o 

Boi de Mamão, Engenho de Farinha, a Reserva Indígena do Maciambu, entre 

outros.7 Outro destaque, é a Guarda do Embaú, que além das belezas naturais, 

foi eleita como a 9 reserva Mundial do Surf, atraindo visitantes do mundo 

inteiro, gerando divisas para a população8.  

Além destes três grandes atrativos, as praias, as montanhas, os sítios 

arqueológicos e uma das maiores colônias de pesca artesanal de Santa 

Catarina, formam um mosaico atrativo para o desenvolvimento do turismo 

sustentável, que poderá trazer o aumento da renda e qualidade de vida.   

Apesar do potencial apresentado, observa-se a necessidade de planejar 

as atividades turísticas no Munícípio da Palhoça, uma vez que, as ações têm 

sido pontuais e desarticuladas aos interesses da comunidade, até mesmo, 

algumas demandas, são negligenciadas por parte dos órgãos competentes.  

O planejamento surge como um paradigma para o desenvolvimento de 

um destino turístico, podendo auxiliar os gestores na tomada de decisão na 

gestão do território.  

O território pode ser compreendido como um espaço socialmente 

organizado, onde ocorrem relações de trocas, podendo as mesmas serem de 

caráter social, econômicas e institucionais. O planejamento deve estar pautado 

no ordenamento do território, à medida que reconhece a complexidade do 

processo e das interações entre os atores locais e auxilia na gestão e 

estruturação de novos projetos.  

Sendo o turismo visto como um fenômeno complexo que se inter-

relaciona com os diversos elementos que o compõem e envolve diferentes 

                                                           
7
 http://www.fatma.sc.gov.br/conteudo/parque-estadual-da-serra-do-tabuleiro. 

8
 http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/guarda-do-embau-e-escolhida-a-9-reserva-mundial-do-

surfe-por-ong-norte-americana. 
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aspectos, evidencia-se a necessidade de estudar o potencial turístico de 

região, a fim de planejá-lo.  

 

 

3. OBJETIVO GERAL 

 Realizar um estudo da Oferta Turística do Centro de Palhoça 

 

3.1. Objetivos Específicos 

 Levantar o potencial da Infraestrutura de apoio ao turismo, 

equipamentos e serviços e atrativos turísticos; 

 Realizar o diagnóstico participativo da Infraestrutura de apoio ao turismo, 

dos equipamentos e serviços e dos atrativos turísticos; 

 Elaborar um plano de ações para o potencializar o desenvolvimento do 

turismo no Centro de Palhoça. 

 

 

4. ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo compreendida neste relatório refere-se ao bairro 

Centro (Figura 1) do município de Palhoça, que localiza-se entre a BR 101 e a 

Baía de Palhoça. A expansão de sua área urbana está confinada em função de 

um lado existir uma estrada federal e do outro existir uma área de manguezal 

protegida por lei (ESPIRITO SANTO, 2004; SILVA, 2005). Segundo dados do 

IBGE (2016)9 o bairro possui em torno de 6.939 moradores. Caracteriza-se por 

ser um bairro residencial-comercial, onde sua economia está pautada 

essencialmente na prestação de serviços e comércio, boa parte dos serviços 

bancários e serviços de saúde do município encontram-se localizados nesse 

bairro. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Estimativa aproximada disponível em: 

<https://ww2.ibge.gov.br/censo2010/apps/sinopseporsetores/?nivel=st> Acessado em 21 de Novembro de 
2016. 

https://ww2.ibge.gov.br/censo2010/apps/sinopseporsetores/?nivel=st
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Figura 1. Delimitação aproximada do bairro Centro 

 
Fonte: Organizadores (Google Maps, 2017). 

 

O desenvolvimento de atividades turísticas no bairro em questão ainda é 

incipiente ou quase nulo, traduzindo-se em, possivelmente, duas atividades – 

como (1) trajeto de deslocamento do transporte público para quem está indo ao 

região sul do municipio e (2) durante as atividades da festa do divino.  

Apesar disso, o bairro apresenta resquicios da história e cultura de 

Palhoça, como por exemplo a Antiga Prefeitura, o Mercado Público, a Igreja 

Matriz e alguns casarões – dispersos pelo bairro – que encontram-se em 

estado de abandono ou sendo utilizados de forma que não se valoriza a 

história contida em sua arquitetura e interior. 

Além da cultura, o centro abriga uma área representativa de manguezal, 

considerada “a última grande parcela de solo deste ecossistema e a mais 

austral do continente americano, restando apenas algumas “manchas” de 

vegetação ao sul de seus limites” (SILVA, 2005, p.20). Essa área encontra-se 

resguardada por meio da delimitação de uma Unidade de Conservação 

denominada Parque Municipal do Mangue de Palhoça.  

O Parque atualmente está fechado ou interditado, a estrutura física 

existente encontra-se depredada e em péssimas condições de uso, além disso, 
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foi durante muito tempo frequentada por usuários de droga, o que tornou o 

local periogoso.   

Todos esses recursos culturais e ambientais, apresentam um potencial 

que poderia ser aproveitado para o turismo, bem como poderia proporcionar 

mais opções de lazer ao cidadão palhocense, tornando mais rica e 

diversificada a oferta do bairro. 

 

 

5. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

O procedimento metodólogico da presente pesquisa divide-se em quatro 

etapas (1) Levantamento prévio; (2) Aplicação do Inventário da Oferta Turística; 

(3) Construção do Diagnóstico Participativo e; (4) Elaboração do Plano de 

Ação. Antes da realização empírica de cada etapa, os alunos tiveram uma 

explanação teórica, visando orientá-los e dotá-los de conhecimentos acerca 

dos procedimentos envolvidos naquela etapa. 

 Antes de iniciar o procedimento metodológico foi feita a divisão da turma 

em três grandes grupos, onde cada grupo ficou responsavel por uma Categoria 

do Inventário da Oferta Turística (INVTUR): 

 

Categoria A: Infraestrutura de apoio ao turismo 

Categoria B: Equipamentos e Serviços Turísticos 

Categoria C: Atrativos Turísticos 

 

 A partir da divisão dos grupos, cada um deles iniciou a etapa de 

levantamento prévio do que existia na localidade dentro de suas respectivas 

categorias. Para realização dessa etapa os alunos utilizaram, em laboratório de 

informática, a ferramenta Google Maps para geolocalizarem o que existe. 

Com base nas informações previamente levantadas os grupos definiram, 

em acordo com o professor, quais seriam os tipos e subtipos de cada 

categoria10 que deveriam ser inventariados para se ter um panorama geral da 

                                                           
10

 Exemplo: Categoria B 2 – Serviços e Equipamentos de Alimentos e Bebidas (Tipo): foram delimitados 

os subtipos B.2.1 Restaurantes e B.2.6 Barracas de Praia (2 exemplares de cada) 
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localidade. Cada membro do grupo ficou responsável pelo preenchimento de 

aproximadamente 2 formulários.  

O INVTUR consiste em uma metodologia-padrão adotada pelo Ministério 

do Turismo que visa 

 

levantar, identificar, registrar e divulgar os atrativos, serviços e 
equipamentos turísticos, as estruturas de apoio ao turismo, as 
instâncias de gestão e outros itens e condições gerais que viabilizam 
a atividade turística, como base de informações para que se planeje 
e gerencie adequadamente o processo de desenvolvimento. O 
intuito é dar conhecimento do que um município tem que seja 
passível de utilização para fins turísticos para embasar as ações de 
planejamento, gestão, promoção e incentivo à comercialização do 
turismo a partir da adoção de uma metodologia-padrão para 
inventariar a oferta turística no país, de modo a disponibilizar aos 
planejadores, gestores e visitantes informações confiáveis e atuais. 
(LIMA, 2011, p.20). 

 

A partir dos dados obtidos no INVTUR sobre o que a localidade tem a 

oferecer é possível desenvolver os potenciais turísticos explorados e ainda não 

explorados para o turismo por meio de ações de planejamento, uma vez que 

“planejar exige consistência e confiabilidade de dados como base para análises 

e decisões acertadas” (LIMA, 2011, p.20). 

Em função disto, na manhã do dia 31/08/2017 foi realizada uma saída de 

campo, onde os alunos, munidos de ofício da Faculdade, que lhes apresentava 

aos responsáveis da instituição ou empreendimento visitado, realizaram a 

entrevista e o preenchimento do fomulário do INVTUR (ver ANEXO). Durante a 

saída, os alunos observaram que alguns locais tinham horário de atendimento 

diferenciado e, portanto, em outro momento, mediante agendamento prévio por 

telefone, concluíram esta etapa. 

A partir do contato com essas informações do formulário, foi possibilitado 

aos alunos extrairem 

 

elementos que devem subsidiar diagnósticos e prognósticos mais 
precisos. Esses procedimentos permitem conhecer as características 
e a dimensão da oferta, o que necessita ser melhorado ou 
aperfeiçoado, enfim, quais as iniciativas que devem ser tomadas e 
que podem permitir aos municípios, regiões, estados e ao país 
desenvolver o turismo mais competitivo e sustentável (LIMA, 2011, 
p.20). 
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  Finalizado o INVTUR iniciou-se a terceira etapa do procedimento 

metodológico. Em aproximadamente 3 encontros em sala de aula os alunos 

construíram, de maneira participativa, o Diagnóstico Turístico do bairro Centro. 

A mediação foi realizada pelos professores Me. Bernardo Villanueva de Castro 

Ramos e Prof. Dra. Marinês Walkowski. 

Nesta etapa utilizou-se a análise EDPO para construção do diagnóstico. 

O EDPO é uma abreviatura de quatro focos de análise: Êxitos: Objetivos 

alcançados, aspectos fortes, benefícios, satisfação; Deficiências: Dificuldades, 

fracassos, aspectos fracos, descontentamento; Potenciais: Capacidades sem 

explorar, ideias de melhoramento, e; Obstáculos: Contexto adverso, oposição, 

resistências contra mudança (BOULLÓN, 2004). 

 Para construção do diagnóstico, os grupos foram orientados a 

primeiramente refletirem, escreverem os Êxitos, Deficiências, Potencialidades e 

Obstáculos da categoria A; Categoria B e; Categoria C11 

Posteriormente apresentaram o resultado de suas observações, 

reflexões e discussões de cada tipo mencionado acima para serem discutidos e 

validados com o grande grupo. Nesse processo algumas informações podiam 

ser revistas, excluídas, e até novas questões, serem incluidas no diagnóstico.   

Concluído o Diagnóstico, iniciou-se a quarta e última etapa do 

procedimento metodológico: Elaboração do Plano de Ação, onde utilizou-se a 

metodologia 5W2H. O Plano de ação é uma etapa do Planejamento que visa 

fornecer subsídios necessários à estruturação de qualquer atividade, 

minimizando possíveis problemas e gerindo ações futuras. Pode ser 

amplamente definido como um processo de racionalização, referente a 

qualquer tipo de ação pelo qual o governo e os demais organismos 

competentes, por meio de um processo político-ideológico, identificam objetivos 

a serem alcançados em uma determinada área e definem os meios para a 

realização. Estabelece um programa de ação, onde são integradas e 

coordenadas todas as ações possíveis, considerando os anseios, objetivos, 

visões de mundo dos atores sociais que o conduzem, devendo ser contínuo 

(CRUZ, 2006; ESPADAFOR et al., 2010).  

                                                           
11

 Essa última foi analisado Atrativos Naturais e Atrativos Culturais separadamente 
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A sigla é formada elas iniciais em inglês 5W2H: What (o que será feito?); 

Why (por que será feito?); Where (onde será feito?); When (quando será 

feito?); Who (por quem será feito?); How (como será feito?); e How much 

(quanto vai custar?) (DRUCKER, 2003). 

Tendo como base Os Êxitos, Deficiências, Potencialidades e Obstáculos 

de cada Categoria, os alunos foram orientados a pensarem e discutirem ações 

para sanar as Deficiências e fortalecerem as Potencialidades, visando a 

melhorar da realidade atual e alcançar a visão de futuro traçada para a 

localidade - Promover o ordenamento do centro do município de Palhoça, 

valorizando os aspectos histórico-culturais. 

O resultado de todas essas etapas é apresentado ao longo deste 

relatório 
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6. ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA DE APOIO 

 

A Infraestrutura de apoio ao turismo refere-se aquelas instalações e 

serviços, tanto públicos quantos privados, que visam proporcionar bem-estar 

aos residentes e também aos visitantes. Exemplo disso são os sistemas de 

transporte, de saúde, de comunicação, de abastecimento de água de energia, 

entre outras. 

 A infraestrura de apoio ao turismo é de fundamental importância para 

que o turismo se desenvolva, uma vez que o turista demanda os mesmos 

serviços públicos e privados que o morador da cidade. O turista para chegar 

até a localidade por vezes necessita utilizar os serviços de transporte público, 

em sua permanencia necessita de água e luz, pode eventualmente utilizar os 

serviços de saúde. A ausência de infraestrutura também pode impactar 

negativamente a percepção do turista, como no caso da má destinação de 

esgotamento sanitário, que gera odor desagradavel e pode colocar riscos a 

saúde.  

 O Centro da Palhoça reúne uma grande quantidade de serviços relativos 

a infraestrutura de apoio ao turismo, é neste bairro onde concentra-se grande 

parte dos serviços bancários e serviços de saúde. Caracteriza-se por ser um 

bairro residencial-comercial, o que gera um volume alto de pessoas circulando 

diariamente. No levantamento prévio os alunos conseguiram identificar 68 itens 

relativos a essa Categoria, desse montante realizou-se o preenchimento do 

fomulário do INVTUR em 14 itens, conforme pode ser observado No Quadro 1. 

realizado pelos alunos constatou   

O centro sofre constantemente com problemas de alagamento, são 

várias as possíveis causas: redução e invasão da área do mangue, acumulo de 

lixo em bocas de lobo e rios. Boa parte do bairro foi construída em cima da 

área de mangue12, existe ainda uma outra parte que é constituida de campo, 

área que possivelmente foi aterrada para dar lugar a construções futuras13. 

Segundo Pereira Filho e Alves (1999 apud PEREIRA ALVES, 2001, p.12) o 

mangue exerce papel fundamental na “proteção da linha de costa - a 

                                                           
12

 Disponível em https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/ministerio-publico-federal-quer-
barrar-degradacao-de-mangue-em-palhoca 
13

 Disponível em: <https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/ministerio-publico-federal-quer-
barrar-degradacao-de-mangue-em-palhoca> Acessado em 25 de Novembro de 2017 
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vegetação desempenha a função de uma barreira, atuando contra a ação 

erosiva das ondas e marés, assim como em relação aos ventos” (PEREIRA 

ALVES, 2001, p.12) . De qualquer forma os alagamentos são uma realidade 

presente no bairro e adjacências que precisam de ações relativas a 

infraestrutura para melhor gerenciamento dessa situação.  

 Outra situação que merece ser destacada é o planejamento das 

calçadas com piso tátil visando acessibilidade. Em vários pontos pode ser 

observado o piso tátil beirando a rua, descontinuidade do piso e em vários 

outros casos indo de encontro a um poste de luz, tornando ainda mais díficil a 

vida das pessoas com deficiência visual. 

 

Quadro 1. Itens da Infraestrutura de apoio ao turismo inventariados 

I T E N S     I N V E N T A R I A D O S 

Nome  Localização 

1 Centro Comercial Estação Palhoça R. Praça 7 de setembro   

2 Superarte artigos de confecções de artesanatos 
ltda 

R. Antônio Manoel Martins, nº 56  

3 Farmacia Panvel Av. Barão do Rio Branco  

4 Posto de Gasolina Av. Barão do Rio Branco  

5 Posto de saúde Unidade Mista Central R. Amaro Ferreira de Macedo, sn 

6 Policlínica Da Palhoça Unisul R. Coronel Bernardino Machado, nº 95 

7 Caixa Econômica Federal Av. Barão do Rio Branco, nº 51 

8 G & A Associados Sociedade Simples LTDA Av. Barão do Rio Branco, nº 461  

10 Ciretran - Detran R. Prefeito Nelson Martins, sn 

11 Policia Militar Av Barão do Rio Branco, sn 

12 Correios Av Barão do Rio Branco, nº 240  

13 Corpo de Bombeiros R. Bernardino Machado nº 181 

14 Supermercado Santos R. Vereador Osvaldo de Oliveira, nº 
4125  
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7. RESULTADOS 

Após o processo de realização do diagnóstico participativo chegou-se 

aos seguintes resultados no que tange a análise EDPO da Infraestrutura de 

apoio ao Turismo: 

 

Quadro 2. Análise EDPO da Infraestrutura de Apoio ao Turismo 

  EXITOS POTENCIAIS   

  Localização Acessibilidade dentro e fora das lojas   

  Serviços agregados Atendimento em horário de almoço   

  Acessibilidade nas entradas dos estabelecimentos 
Atendimento 24 horas no posto de saúde central com 

ambulatório infantil 
  

  
Saúde Privada 24 horas Terceirização do administrativo da segurança pública 

  

  
Estrutura de apoio com bons equipamentos Revitalização da praça 

  

  
Bancos e caixas eletrônicos Instalação de banheiros quimicos públicos 

  

  Transporte público, taxi e uber    

  
Falta de estacionamento em alguns comércios Aumento demanda 

  

  
Comércio fecha no horário do almoço Ocupação desordenada 

  

  
Não tem acessibilidade no interior dos ambientes Descaso do Poder Público 

  

  
Sem mobilidade para circular de bicicleta Crise economica 

  

  
Má qualidade das vias de acesso Enchente 

  

  
Sem sinalização turística Falta Plano Diretor participativo 

  

  Horário de atendimento do setor público é limitado, 

não atende o turista 
População não sensibilizada   

  Falta de funcionários na segurança pública    

  
Falta de informação ao turista  

  

  
Não existe coleta seletiva dos resíduos  

  

  
Deficiência no saneamento  

  

DEFICIENCIAS OBSTÁCULOS 
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8. RECOMENDAÇÕES 

Objetivo: Promover o ordenamento do centro do município de Palhoça, valorizando os aspectos históricos culturais. 

  QUANDO?           

O QUÊ? 
DATA 
INÍCIO 

DATA 
FIM 

POR QUÊ? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Contratação de agentes 
turísticos 

2018  
Faltam informações para os 

turistas 
Processo seletivo/ concurso 

público/ estágios 

Prefeitura 
Acip 

Faculdade 
Centro 

1.200 + 
encargos 

Atendimento a saúde 
24H, com ambulatório 
infantil 

2020  Não existe 
Estender horário de 

atendimento do Posto de 
Saúde 

Secretaria da  
Saúde 

Centro 
Realizar 
orçamento 

Atendimento do comércio 
no horário de almoço 

2018  
Para atender a demanda neste 

horário 
Campanha de sensibilização 

dos comerciários 
ACIP Centro  

Criação de bicicletário 2018  
Melhorar mobilidade central e a 

segurança 
Implantação de um 
bicicletário na praça 

Secretaria de 
Infraestrutura e 

comerciários 
Centro 3.000 

Ações de paisagismos e 
urbanismo 

2018  Mal conservado 
Implantação de canteiros e 

bancos na praça 

Secretaria de 
Planejamento 
Sustentável e 

ACIP 

Centro 
Orçamento/
Projeto 

Reestruturação das vias 
de acesso e comércios 

2018  
Trânsito intenso de ônibus pelo 

centro 
Fazendo cumprir a Lei 

Órgão 
fiscalizador 

Centro 
Orçamento/
Projeto 

Acessibilidade para 
pessoas com 
necessidades especiais 

2020  Falta ou acesso inadequado 
Adequação a leis e norm,as 

regulamentadoras 
Secretaria de 
Infra-estrutura 

Centro 
Orçamento/
Projeto 
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EQUIPE RESPONSÁVEL 

 

ADÉLIA SILVA DE SOUZA SANTANA 

ADRIANA MELO 

CARLOS RODRIGO RIBEIRO FERREIRA ELIAS 

JANICE TEIXEIRA NERI 

JANINE PIRES BERGOLD 

JOELMA TEIXEIRA DE FREITAS 

KÁTIA REGINA GONÇALVES DOS SANTOS PAULI 

LARA LETICIA MARTINS MOTA ROHLING 

MARIA DO CARMO VENTURA DA SILVA 

MARIANA GARCIA HEERDT 

MARILENE TEREZINHA MARTINS ANTUNES 

MAURILIO JUVENCIO 

ROSANA APARECIDA HAITMANN 
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9. ANÁLISE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS 

 

Os Equipamentos e Serviços Turísticos referem-se aos estabelecimentos e 

diferentes prestadores de serviços que dão condições para que o visitante tenha uma boa 

estada. Exemplo disso são os diferentes meios de hospedagem, restaurantes, 

equipamentos de entretenimento, agências e operadoras de turismo, entre outros.  

O Centro embora não tenha utilização turística até o momento, já possui uma 

diversidade grande de equipamentos e serviços que atendem a demanda dos possíveis 

visitantes. Existe um meio de hospedagem bem localizado, já com relação aos serviços 

de alimentos e bebidas existe uma grande variedade de opções: comida japonesa, frutos 

do mar, pizzarias, churrascarias, fast foods, cafeterias e padarias. Conta também com 

bares e casas noturnas (Quadro 3). 

Os equipamentos contam com uma boa estrutura, no entanto os estabelecimentos 

ainda não estão adaptados para portadores de necessidaes especiais e ou mobilidade 

reduzida, além disso carecem de funcionários bilíngues.  

Percebeu-se, também, a falta de opções em agência de viagens, e foi constatado 

que a praça 7 de Setembro atualmente tem uma estrutura precária e não é explorada 

como deveria ou poderia ser.  O objetivo desta pesquisa é levantar as falhas e trazer aos 

moradores de Palhoça o sentimento de  pertencimento para que eles sintam-se donos, 

capazes de mudar e alavancar o município para aproveitar o potencial do setor, em suas 

mais diversas opções. 
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Quadro 3. Itens dos Equipamentos e Serviços Turísticos inventariados 

I T E N S     I N V E N T A R I A D O S 

Nome  Localização 

1  Hotel Cambirela Praça 7 de Setembro, nº 30 

2  Bendito Boteco R. Prefeito Nelson Martins, nº 129  

3  Parma Pizza Av. Barão do Rio Branco, nº 626  

4  Baraúna R. Cel. Bernardino Machado nº 46 

5  Padaria e Confeitaria Doce Vida Av. Barão do Rio Branco, nº 98  

6 Restaurante Schutz R. Jacob weingartner, nº 4432 

7 Café Paris - Palhoça R. Tem. Francisco Lehmkhul, nº 85 

8 Frutos de Goiás Palhoça Av. Barão do Rio Branco, nº 748 

9 Laricão Lanches Av. Barão do Rio Branco, nº 727 

10 Meurer Lohn Restaurante Grill R. Jacob Weingartner, nº 4436 

11 Pub Charlie Chaplin  

12 Tosh Sushi Bar R. Caetano Silveira de Matos, nº 2419 

13 Vila Barão Food Park R. Governador José Boabaid, nº 516 

14 Mansão Luchi R. João Bom, nº 2070 

15 Praça 7 de Setembro Praça Sete de Setembro. 

16 Palhoça centro de Entretenimento  

17 Estádio Renato Silveira R. Augusto Hoeming, nº 98 

18 Clube Recreativo 7 de Setembro  

19 Praça das Bandeiras  

20 Espaço Contemporâneo Festas e Eventos Praça XV de Novembro, nº 14 
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10.  RESULTADOS  

 

Após o processo de realização do diagnóstico participativo chegou-se aos 

seguintes resultados no que tange a análise EDPO da dos Equipamentos e Serviços 

Turísticos: 

 

Quadro 4. Análise EDPO dos Equipamentos e Serviços Turísticos 

  EXITOS POTENCIAIS   

  
Acessibilidade para deficientes na maioria dos 

estabelecimentos 
Falta de atendimento bilingue (pelo menos espanhol)   

  Higiene Inexistência de cardápio em outras línguas/braile   

  Bom atendimento Inexistência de agência de viagem    

  Ambientes agradáveis 
Inacessibilidade em todos os níveis (cadeirantes, 

cegos, surdos, etc) 
  

  Estacionamento próprio na maioria dos 

estabelecimentos 
Inexistência de divulgação da gastronomia   

  
Diversidade gastronômica Falta de inovação (aspectos físicos e gerenciais) 

  

  
Disponibilidade de espaços para eventos de pequeno 

e médio porte 

Falta de investimento da iniciativa privada na 

qualificação dos funcionários 
  

  
Criação de Roteiro Gastronômico 

Falta de iniciativa do poder público no que diz 

respeito, por exemplo, à instalação do CAT e Roteiro 

gastronomico 
  

  
Incentivo a contratação de empregados bilingues Relação público – privado  

  

  
Promoção de cursos de qualificação Resistência a mudança 

  

  
Abertura de agência de viagem Rotatividade dos funcionários 

  

  Instalação de Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Instabilidade econômica   

  
Promoção de passeios turísticos locais  Conformados com a situação 

  

  Projetos e Evento ACIP    

DEFICIENCIAS OBSTÁCULOS 
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11.  RECOMENDAÇÕES 

 

Objetivo: Promover o ordenamento  no Centro da Palhoça junto aos Serviços e Euipamentos Turísticos em parceria com poder público e privado. 

  QUANDO?            

O QUÊ? 
DATA 
INÍCIO 

DATA 
FIM 

POR QUÊ?  COMO? QUEM?  ONDE?  QUANTO?  

Criar a via Gastronômica 15/01/18 15/07/18 
Para valorizar a utilização dos 

produtos da região. 
Promovendo eventos gastronômicos 

com base na culinária local 
Poder Público e 
Privado  

Centro de 
Palhoça 

 R$         
2.000,00  

Festival Gastronômico 15/01/18 7/15/18 
Para incentivar a compra dos 

produtos locais. 
Promovendo eventos direcionado à 

gastronomia da região. 

Produtor local e 
proprietarios de 
restaurantes. 

Centro de 
Palhoça 

 R$         
1.500,00  

Criação de agência de 
turismo receptivo 

08/01/18 03/03/18 Atender o turista. 
Através de parcerias com a FMP e 

Secretaria de Turismo. 

FMP e 
Secretaria de 
Turismo 

Centro de 
Palhoça 

 R$         
1.500,00  

Levar informações ao 
Público consumidor, seja 
ele no mercado turístico e 
local. 

01/01/18 03/03/18 

Para auxiliar na localização e no 
deslocamento do público 

consumidor 

Com placas indicativas, sinalização, 
incluir acessibilidade e estacionamento 

rotativo. 

Poder Público e 
Privado  

Centro de 
Palhoça 

 R$       
10.000,00  

QR Code 01/01/18 30/01/18 
Falta explicação e inovação no 

relógio solar da Praça. 

Através de uma placa QR Code o turista 
terá acesso a informação pelo seu 

smartfone. 

Secretaria de 
turismo junto 
com os 
comerciantes. 

Centro de 
Palhoça 

 R$         
2.000,00  

Plano de Marketing 01/01/18 06/06/18 
Para divulgar turisticamente o 

Centro da Palhoça. 

Buscando parcerias privadas, junto com 
a secretaria de Turismo municipal e 

estadual. 

Poder Público e 
Privado  

Centro de 
Palhoça 

 R$       
10.000,00  
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  QUANDO?            

O QUÊ? 
DATA 
INÍCIO 

DATA 
FIM 

POR QUÊ?  COMO? QUEM?  ONDE?  QUANTO?  

Promover programas e 

curso profissionalizantes 

para funcionarios das 

empresas locais e 

moradores da região. 

12/01/17 12/20/17 

Para melhorar a prestação de 

serviços nos equipamentos e 

atrativos turísticos. 

Promovendo parcerias público/ privado 

com cursos profissionalizantes; 

Incentivo fical. 

Empresas locais 
junto com a 
prefeitura. 

Centro de 
Palhoça 

R$         
3.000,00 

Associação de moradores 

e comerciantes para 

propor e fazer mudanças 

1/15/18 15/04/18 

Porque a infraestrutura precisa ser 

melhorada e não se pode esperar 

somente pelo poder público. 

Sensibilizando os comerciantes e 

moradores para se fazer a associação. 

Comerciantes, 
comunidade e 
poder público. 

Centro de 
Palhoça 

R$         
1.500,00 

Realização do calendario 

de atividades na Praça 7 

de Setembro 

12/02/17 12/20/17 

Com o proposito de atrair turista, 

resgatar a cultura local e informar 

a comunidade das açõe 

desenvolvidas. 

Iniciativa da secretária de turismo para 

realizar o calendario e assim fazer a 

divulgação. 

Comerciantes, 
comunidade e 
poder público. 

Centro de 
Palhoça 

R$       
10.000,00 

Capacitação dos 

funcionarios bilingue 
12/02/17 02/01/18 

Para atendimento dos turistas 

estrangeiros com qualidade 

Promovendo cursos de capacitação 

fornecidos pelas empresas e ajuda da 

prefeitura 

Empresarios, 
poder público e 
parcerias com 
faculdades e 

cursos 
profissionalizantes. 

Centro de 
Palhoça 

R$       
12.000,00 
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EQUIPE RESPONSÁVEL 

 

ARTUR DAL BERTO VIDOR 

CLÉU VALMOR NICACIO 

EDMILSON COSTA  MOREIRA 

ISABELA FERNANDES 

JÉSSICA FERNANDA ALVES 

LUIZA FERREIRA 

SIDNEY DE SOUZA GUIMARÃES 
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12.  ANÁLISE DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS 

 

 Os atrativos turísticos referem-se aos elementos da natureza, da cultura e da 

sociedade. Podem ser lugares, pessoas, acontecimentos, objetos, ações que motivam as 

pessoas a sairem de seus locais habitausi para conhecê-los e ou vivênciá-los. 

 Como já foi mencionado anteriormente, o bairro centro abriga diversos recursos 

culturais e ambientais que ainda não são explorado para o turismo, bem como não 

integram o cotidiano do citadino palhocense. Por não receberem a devida atenção e 

direcionamento estão muitas vezes ofuscados, abandonados e ou fechados. 

 Devido ao inchasso populacional que Palhoça sofreu nos últimos anos, a cidade 

cresceu muito, porém esse processo ocorreu de maneira desordenada. Como a expansão 

horizontal do bairro Centro está confinada entre a BR 101 e a área de mangue, essa 

última foi alvo de muitos processos de invasão (SILVA, 2005, p.3-4). Levando em 

consideração as singularidades deste bairro “o manejo da área central deverá ser 

contemplado por novas propostas de planejamento urbano” (ESPIRITO SANTO, 2004. 

p.38). O Parque Municipal do Mangue de Palhoça hoje encontra-se interditado em função 

dos riscos que apresenta à segurança da coletividade. No entanto essa área apresenta 

enorme potencial para o desenvolvimento de atividade turísticas, educativas e de lazer.  

 No que tange ao aspecto cultural, o centro ainda abriga a primeira igreja do 

municipio, datada de 1868, que passou a chamar-se Nossa Senhora do Parto (IBGE)14. 

Também há a antiga Prefeitura e a Igreja Matriz, ambas em bom estado de conservação 

(Quadro 5). Além disso, existe um mercado público, hoje ofuscado pela parada de ônibus 

central e sua utilização interna não é atraente para visitantes. Existem outros diversos  

casarões distribuídos pelo bairro encontram-se desvalorizados, sendo possível pensar em 

parcerias entre o poder público e privado, visando  revitalização destas construções. 

 Cabe ainda ressaltar que a ausência de – ou a dificuldade no acesso aos – estudos 

e informações sobre o centro, dificultam compreender melhor o bairro e saber quais eram 

os tipos de construção que ali existiam e qual o processo de evolução dessas para 

posteriormente visar manter o patrimônio cultural coletivo e resgatar um pouco da história 

de Palhoça. Elementos que poderiam futuramente ser apropriados para o turismo.  

 

 

 

 

                                                           
14

 IBGE disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/santacatarina/palhoca.pdf 
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Quadro 5. Listagem dos Arativos Turísticos inventariados 

I T E N S    I N V E N T A R I A D O S  

Nome Localização 

1 
Igreja Matriz Senhor Bom Jesus  de Nazaré Av. Barão do Rio Branco, n° 203  

2 
Igreja Nossa Senhora do Parto   

R. Vilma Ramos de Souza, n° 45 
 

3 
Parque Ecológico Municipal de Palhoça R. Belarmino Antônio da Silva, s/n°  

4 
Igreja Luterana  R. Barão do Rio Branco, n° 40 

5 
Mercado Público R. Caetano Silveira de Matos, n° 2605  

6 
Praça das Bandeiras R. Coronel Bernardino Machado, s/n°  

7 
Praça 7 de Setembro Av. Barão do Rio Branco, s/n°  
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13. RESULTADOS 

Após o processo de realização do diagnóstico participativo chegou-se aos 

seguintes resultados no que tange a análise EDPO dos Atrativos turísticos Culturais 

(Quadro 6) e dos Atrativos Naturais (Quadro 7) 

 

13.1. Diagnóstico dos Atrativos Culturais 

 

Quadro 6. Análise EDPO dos Atrativos Culturais 

  EXITOS POTENCIAIS   

  Festa Natalina Praça 7 de Setembro 
Utilização da antiga prefeitura como casa da 

Cultura   

  
Concentração mercadologica do comércio, 

bancos e hotéis 
Praça 7 de Setembro turismo de convivencia   

  
Proximidade das praias do Sul do municipio 

Resgate/valorização da cultura da Palhoça 

(herança portuguesa)   

  Facil acesso a BR 101 Revitalização do mercado municipal   

  Preservação da praça 7 de Setembro Valorização do ponto turístico   

  Festa do divino espirito santo Parcerias público/privado   

 
Proximidade do Shopping 

Campanhas de conscientização/sensibilização 

da população  

  Criação de um calendário de eventos  

  
Licitação do Mercado Público 

Falta de acordo do poder público e 

investimentos   

  Sinalização urbana Resistencia a mudanças   

  Marketing (promoção dos evenetos e feiras) Plano diretor ineficiente   

  
Estacionamento 

Falta de interesses publico e privados na 

divulgação dos atrativos   

  Camelôs substituindo artesanatos locais Interesses do particular sobre o público   

  Falta de informação ao turista Falta de interesse dos Vereadores e Prefeito   

 
Segurança noturna Ações periodicas 

 

 
Falta de diversidade de eventos e feiras Acordo entre os órgaos públicos 

 

 Falta de informações turisticas (CAT) sensibilização  

  
Saneamento Básico  

  

DEFICIENCIAS OBSTÁCULOS 



 

 
33 

 

13.2. Diagnóstico dos Atrativos Naturais 

 Nesse diagnóstico analisou-se os Parques, áreas de lazer e recursos naturais 

existentes no bairro Centro.  

 

Quadro 7. Análise EDPO dos Atrativos Naturais 

  EXITOS POTENCIAIS   

  Biodiversidade do Parque 
Apropriação das áreas verdes existentes – 

criação de áreas de lazer   

   Revitalização das áreas de lazer existentes   

  
 Parcerias público/privado 

  

   
Campanhas de conscientização/sensibilização 

da população   

   Transportes marítimos   

   Uso do Parque Municipal para estudos e lazer   

 
 Valorização do entorno dos rios/lazer 

 

  
Falta de informação ao turista 

Falta de acordo do poder público e 

investimentos   

  Segurança noturna 
Conscientização da população para não poluir 

o rio   

  Falta de diversidade de eventos e feiras Interesse/conflito  empresa de transporte público   

  
Licitação para o Parque Falta de interesse dos Vereados e Prefeito 

  

  Segurança (Parque) Acordo entre os órgaos públicos   

  Falta de dados sobre o rio Passa Vinte e Parque Sensibilização   

 Falta de um parque e área verde a população 

(ex: jardim botanico) 
 

 

 
Estrutura no local  

 

 Não utilização do Parque   

DEFICIENCIAS OBSTÁCULOS 
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14.  RECOMENDAÇÕES 

Objetivo: Mapeamento, Inventário, Diagnóstico e Plano de ação do Centro da Palhoça 

  QUANDO?            

O QUÊ? 
DATA 
INÍCIO 

DATA 
FIM POR QUÊ?  COMO? QUEM?  ONDE?  QUANTO?  

Site Turismo 

Municipal ( APP) 
2019  2019 

Divulgar os atrativos turísticos 

de Palhoça (Centro) 

Criando uma Página Web, 

Facebook, Instagram e email. 
Prefeitura  

Sites da 

Prefeitura e 

redes sociais. 

 R$         

5.000,00  

Transporte 

Marítimo ( Parque 

Ecológico Municipal 

de Palhoça)  

2020  - 

Transportar a população entre 

os municipios da Grande 

Florianópolis. Proporcionar 

espaços para locação de 

parada de embarcações e 

turismo marítimo. 

Através de concessão e/ ou 

licitação para que a iniciativa 

privada possa investir e a 

inicistiva pública fiscalizar. 

Projeto público/privado. 

Prefeitura, 

FATMA, FCAM, 

Marinha, 

Ministério 

Público e 

Iniciativa 

Privada 

Parque 

Ecológico 

Municipal de 

Palhoça 

 R$     

110.000,00  

Mercado Público de 

Palhoça. 
2019  2020 

Criar um espaço de 

socialização e contemplar o 

fator cultural ao local. Ex: 

Mercados Públicos de Itajaí e 

Florianópolis.  

Revitalizando, licitando o espaço 

fazendo com que o artesão local 

possa ter um espaço para expor  

seus produtos em torno do 

mercado. 

Prefeitura e 

Iniciativa 

Privada. 

Mercado Público 

de Palhoça. 
- 

Acessibilidade. 2019  2019 

Necessidade de locomoção 

entre os comércios e 

residências por parte das 

pessoas com deficiência física. 

Construção de rampas, 

corrimão, piso tátil e banheiros 

públicos adaptados. 

Comércio local, 

moradores e 

Prefeitura. 

Ruas, praças e 

estabelecimentos 

comerciais. 

 R$     

100.000,00  
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  QUANDO?            

O QUÊ? 
DATA 
INÍCIO 

DATA 
FIM 

POR QUÊ?  COMO? QUEM?  ONDE?  QUANTO?  

Turismo Religioso  

(Festa do Divino). 
2019  - 

Palhoça tem uma forte 

influência religiosa vinda de 

Portugal e esta cultura deve ser 

valorizada. 

Divulgação das festas com 

calendário fixo, visitação de 

Igrejas antigas. 

Criação de 

uma parceria 

entre as 

Igrejas, poder 

público e 

privado. 

Igreja Matriz 

SENHOR Jesus 

de Nazaré 

 R$       

25.000,00  

Plano Diretor - -  
Para delimitar as áreas da cidade 

e padronizá-las. 

Atualização do Plano diretor apartir 

de um planejamento participativo. 

Poder Público e 

moradores. 
Comunidade 

 Sem 

custos  

Resistência a 

mudança. 
2019  - 

Necessidade de parceria entre as 

partes. 

Promover ações de sensibilização 

com a comunidade local para que 

surjam novas ideias mais modernas 

e tecnologicas  sem que a cultura e 

o pertencimento do povo 

palhocense se perca. 

Poder Público e 

moradores. 
Comunidade 

 Sem 

custos  

Resgate da cultura 

local e Praça 7 de 

Setembro. 

2019  - 

 Manter a tradição. Aumentar a 

economia local, utilizar e 

conservar o espaço da Praça e 

criar feiras artesanais. 

Resgatando a cultura através de 

eventos Culturais. Criação de um 

calendário anual de eventos ( 

semelhante a feira da Freguesia de 

São José / SC). 

Poder Público, 

comunidade e 

iniciativa 

privada. 

Praça 7 de 

Setembro 

 R$       

20.000,00  
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15.  CONCLUSÂO 

 
Foi apresentado ao longo deste relatório o estudo da oferta turística do Centro de 

Palhoça. Por meio da aplicação do INVTUR foi possível explorar melhor a localidade e realizar 

um levantamento com informações fidedignas sobre a situação da Infraestrutura de Apoio ao 

Turismo, dos Equipamentos e Serviços Turísticos e dos Atrativos Turísticos existentes, trazendo à 

tona a realidade do bairro.  

Durante essa etapa os alunos se depararam com algumas dificuldades e ou limitações, que 

poderão em ações futuras serem remediadas, são elas:  

 

 Não disponibilização de transportes e crachás; 

 Falta de conhecimento das empresas em relação ao trabalho de inventário; 

 Resistência dos entrevistados em fornecer as informações, por desconhecimento 

ou falta de sensibilização; 

 Falta ou dificuldades de acessos aos locais de pesquisas; 

 Falta de sinalização turísticas; 

 Ausência do Plano Diretor da Município de Palhoça; 

 Insuficiência de dados e informação turística disponível no site da prefeitura e suas 

secretarias; 

 A falta de tempo e agendamento para atendimento; 

 Falta de informações básicas nos espaços públicos e; 

 Horário de aula (saída de campo) incompatível com o do comércio; 

 

Por meio do diagnóstico, etapa que pode ser entendida como a investigação, a 

reflexão, a compreensão e o juízo dos dados procedentes de realidade empírica (com 

base no inventário turístico), com fins de operacionalização (BARRETTO, 2005) pôde-se 

constatar que o Centro conta com uma boa e diversificada estrutura de Equipamentos e 

Serviços Turísticos, principalmente relacionado aos Serviços de Alimentos e Bebidas que 

oferecem ambientes agradáveis e uma culinária que atende a diversos gostos.  

 Algumas deficiências merecem destaque, como por exemplo, a acessibilidade para 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, tanto nas vias públicas como no interior 

de alguns empreendimentos. Os atrativos não vem sendo trabalhados no intuito de 

desenvolve-los, um dos grandes diferenciais, com relação a várias cidades, é o Parque 

Municipal, que encontra-se fechado devido a questões – possívelmente – de segurança 

pública. 
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 Essas e outras questões apresentadas são reflexo do crescimento populacional 

vetiginoso que ocorreu no municipio, sem que houvesse planejamento que 

acompanhasse essa mudança estrutural. Quadro que pode ser revertido com programas 

e projetos, como já vem acontecendo. Nesse sentido, o objetivo para o bairro traçado 

pelos alunos – Promover o ordenamento do centro do município de Palhoça, valorizando 

os aspectos históricos culturais – vem de encontro a essa realidade. 

 Nas recomendações propostas por cada equipe foram apresentadas diversas 

ações que por um lado beneficiam toda comunidade palhocense e por outro, caso se 

pretenda expandir o turismo para outras regiões além do sul, visam repensar e melhor 

organizar o bairro centro para desenvolver o turismo considerando suas potencialidades 

reais e atuais.   
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