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1. APRESENTAÇÃO 

O presente relatório é resultado dos trabalhos realizados pelos academicos 

do curso Gestão de Tecnólogo em Turismo (periodo noturno) 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 em estudo da oferta turística, 

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

da Guarda do Embaú, 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 SWOT1. 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 a localidade.   

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 (tanto no 

ambiente macro quanto no micro), que alterem a perspectiva sobre alguns dos 

problemas relatados, sua validade se estende uma vez que aborda diferentes 

dimensões e possui carater endógeno – pois foi construída e pensada por pessoas 

                                                 
1
 SWOT deriva da união das palavras Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities 

(Oportunidades) e Threats (Ameaças) 
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que vivem na localidade estudada e, portanto, suas demandas são genuínas e 

visam o bem coletivo. 

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

definição de: 

 

a) Prioridades para a região de estudo; 

b) Visão de futuro para o desenvolvimento do turismo;  

c) Ações que visam um melhor atendimento ao turista e qualidade de vida ao 

morador; e 

d) Ações que objetivam potencializar o desenvolvimento do turismo na região. 

 

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 

a localidade da Guarda do Embaú, visando um turismo de qualidade e sustentavel 

no ambito socioeconômico, sociocultural e ambiental. 

 

 

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 população 
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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.  

O Município apresenta grande potencial para o turismo. Destaca-se pela 

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

                                                 
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_como_d

estaque_regional_em_turismo>. Acesso em 14 de outubro de 2016. 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=421190
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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 população.8  

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 

demanadas, 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 aspectos, 

evidencia-se a necessidade de estudar o potencial turístico de região, a fim de 

planejá-lo.  

 

 

 

                                                 
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. 



 

9 

3. OBJETIVO GERAL 
 

Realizar um estudo da oferta turística da localidade da Gurada do Embaú. 

 

3.1. Objetivos Específicos 

 

a) Levantar a Infraestrutura de apoio ao turismo, os equipamentos e serviços e 

atrativos turísticos; 

b) Realizar o diagnóstico participativo da Infraestrutura de apoio ao turismo, dos 

equipamentos e serviços e dos atrativos turísticos; 

c) Elaborar um plano de ações para o turismo na Guarda do Embaú. 

 
 

4. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo compreendida neste relatório refere-se a vila da Guarda do 

Embaú (Figura 1), localizada na região baixada do Maciambú, extremo sul do 

município de Palhoça/SC.  

 

Figura 1. Delimitação aproximada da Vila da Guarda do Embaú 

 
Fonte: Organizadores (Google Maps, 2017) 
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A Guarda do Embaú está localizada na confluência de um mosaico de 

Unidades de Conservação (Parque Estadual da Serra do Tabuleiro – área de 

amortecimento, APA do Entorno Costeiro e APA da Baleia Franca – engloba a 

região maritima da praia da guarda do embáu), o que lhe confere um ar natural e 

preservado, assegurando assim, a preservação de seus atrativos naturais. 

Possui uma rica diversidade de atrativos naturais: Rio, mar, trilhas, morros, 

dunas, piscinas naturais, ilhas e ocasionalmente visitam seus mares as baleias 

francas (eubalaena australis) que vêm a região para procriação, cria e 

amamentação. Possui uma riqueza botanica, estimada em 2.500 espécies (SANTA 

CATARINA, 2002 apud ASSOCIAÇÃO DE SURF E PRESERVAÇÃO DA GUARDA 

DO EMBAÚ, 2016). Segundo estudos, foram identificadas 334 espécies de aves na 

região do entorno da praia da Guarda (SANTA CATARINA, 2002 apud 

ASSOCIAÇÃO DE SURF E PRESERVAÇÃO DA GUARDA DO EMBAÚ, 2016). 

Além de seus atributos e diversidade biologica, os aspectos culturais 

presentes na Guarda do Embaú, são “facilmente percebidos nos moradores 

tradicionais, de colonização açoriana, pelo carregado sotaque, pela prática da 

pesca, pela vida simples entre outras caracteristicas dos nativos da região” (MUNIZ, 

2009, p.77).  

 Os aspectos culturais resistem frente a todas as mudanças que vem 

ocorrendo na região desde 1980 e mais intensamente a partir de 1990, quando 

aumentou a procura de visitantes e turistas pela localidade, bem como de 

empresários investindo e abrindo seus empreendimentos na localidade  

A geração de renda na localidade é marcada por duas atividades 

predominantes: A pesca e o Turismo. “Tanto a pesca (instável) como o turismo 

(sazonal), principais fontes de renda, são insuficientes para manutenção da 

estabilidade economica da localidade” (MUNIZ, 2009, p.78). Na atualidade a pesca 

não se configura mais como uma atividade comercial9, uma vez que devido ao fluxo 

de visitantes na localidade, os pescadores aderiram 

 

as novas e mais rentaveis oportunidades economicas, como aluguel de 
casas e a construção de pousadas e restaurantes. Nesse cenário, a pesca 
deixou de ser uma atividade comercial nessa comunidade e os peixes 
capturados passaram a ser utilizados para consumo proprio (NUNES, 
HARTZ, SILVANO, 2011, p.210) 

 

                                                 
9
 Diferente de como ocorre na Praia da Pinheira, onde a pesca ainda exerce um papel fundamental 

na economia local. 
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Portanto na localidade da Guarda do Embaú, o turismo configura-se como a 

atividade economica principal. Marcado principalmente pelo segmento de Turismo 

de Sol e praia, onde sua ocorrencia é sazonal – temporada de verão, que inicia em 

dezembro e vai até meados de Março (meses de maior concentração de visitantes). 

Durante todo o restante do ano o movimento de pessoas é esporádico e pontual, 

dependendo das condições climáticas. Nesse periodo apenas alguns comerciantes 

permanecem com seus estabelecimentos abertos para atendimento ao turista 

Em setembro de 2017, após uma análise criteriosa do Conselho Mundial da 

Save the Waves Coalition10, a Guarda do Embaú foi eleita 9ª Reserva Mundial do 

Surf, a primeira do Brasil, devido a sua esquerda ser considerada uma das melhores 

para prática do esporte no Brasil. A qualidade da onda nessa localidade se dá 

principalmente em função da foz do Rio Embaú (Rio da Madre) desaguar neste 

ponto.  

 
 

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 

                                                 
10

 ONG norte Americana que qualifica praias em todo o globo de acordo com critérios como a 
qualidade e consistência das ondas, características ambientais e histórico- culturais 
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categorias. Nessa etapa, os alunos utilizaram fontes secundárias de pesquisa 

(internet, consulta a associações e membros da comunidade, bem como os 

conhecimentos que já tinham em função de serem moradores da localidade) 

Com base nas informações previamente levantadas os grupos definiram, em 

acordo com o professor, quais seriam os tipos e subtipos de cada categoria11 que 

deveriam ser inventariados, onde cada membro do grupo ficou responsável pelo 

preenchimento de aproximadamente 2 exemplares de cada subtipo conforme a 

realidade local. Essa estratégia foi traçada buscando dar um pouco de 

representatividade à amostragem para se ter um panorama geral da localidade. 

 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, grifo nosso) 

 

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, entre os meses de Agosto e Setembro de 2017, realizou-se 

a segundo etapa do procedimento metodólogico, onde cada grupo realizou visitas 

para o preenchimento do formulário do INVTUR (ver ANEXO).  

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). 
 

                                                 
11

 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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  Finalizado o INVTUR iniciou-se a terceira etapa do procedimento 

metodológico. No dia 20 de Setembro de 2017, participaram 28 acadêmicos, 

representantes da comunidade da Guarda do Embaú e Pinheira, na construção, de 

maneira participativa, do Diagnóstico Turístico da Guarda do Embaú. A mediação foi 

realizada pelos professores Me. Bernardo Villanueva de Castro Ramos e Prof. Dra. 

Marinês Walkowski. 

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

SWOT é a sigla dos termos inglês: Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), 

Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) que consiste no apontamento 

dos Pontos Fortes e Pontos Fracos (ambiente interno) e oportunidades e ameaças 

(ambiente externo) do (s) objeto (s) em questão (BRAGA, 2007). 

 Para construção do diagnóstico, os grupos foram orientados a primeiramente 

refletirem, escreverem os Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças 

dos seguintes tipos: 

 

 Categoria A: Infraestrutura de apoio como um todo. 

 Categoria B: Meios de Hospedagem (onde foram analisadas pousadas, e 

hostels) e Serviços de alimentos e bebidas (onde foram analisados 

restaurantes, barracas de praia e lanchonete).12 

 Categoria C: Atrativos naturais e Atrativos Culturais.13 

 

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 

                                                 
12

 Foram analisados separadamente 
13

 Idem 
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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).  

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 Pontos, Fracos, Oportunidades e Ameaças de cada 

Categoria, os alunos pensaram e discutiram ações para sanar os pontos fracos e 

aproveitar as oportunidades, visando a melhorar da realidade atual e alcançar a 

visão de futuro traçada para a localidade - sensibilizar a comunidade para 

necessidade de mudança e promover o desenvolvimento turístico sustentável. 

O resultado de todas essas etapas é apresentado ao longo deste relatório 
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EQUIPE RESPONSÁVEL 

 

ALESSANDRO PAULO PEIXOTO 

ALIAN KEILA DA SILVA FERREIRA 

ANA CLÁUDIA VIEIRA 

CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA 

ELIANE HINCKEL 

JOÃO PEDRO MATOS SOARES 

JULIANA MULLER 

LEANDRO ALCIDES VIEIRA 

MARIA GORETE MARTINS PEREIRA 

MONISE BENTO JOAQUIM 

VALQUÍRIA CONCEIÇÃO DA SILVA 

VIVIAN HENRIQUE DOS SANTOS 
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6. ANÁLISE INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO 

 

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. 

 O turista durante seu deslocamento e estada em localidades fora do seu 

habitual acaba por utilizar diversos desses serviços, seja utilizando o transporte 

público, seja consumindo energia para ligar seu notebook, seja utilizando o 

banheiro. Essa demanda também existe por parte dos residentes da localidade, a 

soma dessas duas demandas por vezes pode gerar uma sobrecarga  

 Como pode ser observado no Quadro 1, a infraestrutura inventariada (que 

atende a demanda de moradores e turistas da Guarda do Embaú) encontra-se 

dispersa pela região da baixada do maciambu, com uma maior concentração na 

Praia da Pinheira, possivelmente em função do número de habitantes desta. 

Segundo dados do IBGE (2010)14 a comunidade da Guarda do Embaú possui 

população de 493 residentes e possui 536 domicilios particulares e coletivos, já a 

comunidade da Pinheira possui uma população de 2.321 habitantes (IBGE, 2010)15. 

Além da população residente existe ainda a população flutuante, que refere-

se aos turistas e visitantes que passam pelas praias da Baixada do Maciambu na 

temporada de verão, onde no mês de Janeiro atinge um movimento estimado de 

45.610 turistas (37.014 turistas de origem nacional e 8.596 de origem internacional) 

(SANTUR, 2016). Essa sobrecarga populacional é possivelmente sentida nas 

estruturas e pelos funcionários dos serviços públicos ofertados, seja pela demanda 

pelo serviço, ou pela dificuldade com outros idiomas.  

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Estimativa disponível em: <https://ww2.ibge.gov.br/censo2010/apps/sinopseporsetores/?nivel=st> Acesso em 

18 Novembro de 2017. 
15

 Id. 

https://ww2.ibge.gov.br/censo2010/apps/sinopseporsetores/?nivel=st
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Quadro 1. Lista dos Itens inventariados na Categoria Infraestrutura de Apoio ao 

Turismo 

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

Nome Localização 

1 Prefeitura Municipal de Palhoça – Unidade Sul R. Aderbal Ramos da Silva 

2 BR 282  

3 BR 101  

4 Rádio Comunitária Pinheira R. Aderbal Ramos da Silva, nª 1024 

5 Jornal Espinheira Santa  

6 Agência Postal da Pinheira (CORREIOS) R. Aderbal Ramos da Silva 

7 Delegacia da Pinheira Rodovia Evadio Paulo Broering, nº 11 

8 Batalhão da Polícia Militar- Praia do Sonho Av. Radiante, nº 6 - Praia do Sonho 

9 Batalhão da Polícia Ambiental  Passagem/ Maciambú 

10 Unidade Básica de Saúde da Pinheira R. Servidão Olga da Silva Silveira s/n 

11 Escola Básica Padre Vicente Cordeiro R. Aderbal Ramos da Silva, nº 579 

12 Escola Reunida Olga Cerino Guarda do Embaú 

13 ArMarZen Verde Hippie- Relíquias e Turismo Guarda do Embaú 

14 Via Guarda R. Hercilio Nicolau dos Santos, nº 10  

15 Lotérica da Pinheira R. Aderbal Ramos da Silva, nº 102  

16 Zuleica Imóveis R. Aderbal Ramos da Silva, nº 68 

17 Imobiliária Messias R. Aderbal Ramos da Silva, nº 1000 

18 Imobiliária Globo R. Aderbal Ramos da Silva, s/n 

19 Mário Cunha Imóveis R. Aderbal Ramos da Silva, nº 775 

20 Posto Pinheirão R. Aderbal Ramos da Silva, nº 1340 
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7. RESULTADOS 

No Quadro 2 podem ser observados os resultados da análise SWOT da 

Infraestrutura de apoio ao turismo, obtidos a partir do diagnóstico participativo. 

 

Quadro 2. Análise SWOT da Infraestrutura de apoio ao turismo 

 
P O N T O S    F O R T E S P O N T O S    F R A C O S   

  
Base Legal (legislação): Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro e APA´s 
Mobilidade urbana   

  
Pronto atendimento de saúde 

Transporte público (em todos os sentidos, atendimento, 

pontualidade, valor da passagem)   

  CAT - Centro de atendimento ao turista (base) Estacionamento público (não existe)   

  
Mobilizações de combate à incêndios 

Equipamentos e estrutura de saúde (UBS Pinheira e todas as 

outras unidades de saúde)   

  
Radio comunitária Pinheira (cobre toda baixada do 

maciambu) 
Horário de atendimento do CAT   

   Aumento de insegurança devido ao vandalismo   

   Saneamento básico   

   Infraestrutura de ruas e calçadas   

   Acessibilidade   

   Resistência à mudanças   

   Sazonalidade   

   Serviços bancários   

   Pano diretor em desacordo com a realidade local   

   Professores despreparados e desmotivados   

   Efetivo Policial   

   Delegacia da Pinheira Inativa   

  Pronto atendimento móvel ao turista e comunidade Crescimento desordenado   

  FMP - a casa do saber Especulação imobiliária   

  Cadastro de brigadistas Descaso do poder público em todas as esferas   

  Divulgação da região Aumento da demanda de turistas e moradores   

  Informações obtidas no INVITUR Saneamento básico   

  
Plano de manejo do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro 

e APA´s 
Crise Econômica 

  

  Terminal de integração rodoviário    
  CADASTUR    

  Incentivos a políticas tanto públicas quanto privadas    

  Estudo de Capacidade de carga    

  
Aproveitamento do espaço físico da delegacia para fins 

educacionais 
 

  

  Controle de Zoonoses 
   

  Projeto de alunos da FMP: A Grande Parada 
   

  O P O R T U N I D A D E S A M E A Ç A S   
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8. RECOMENDAÇÕES 

 

Objetivo: Sensibilização da comunidade para mudanças e desnvolvimento sustentável para o turismo  

           QUANDO?            

O QUÊ? 
DATA 
INÍCIO 

DATA 
FIM 

POR QUÊ?  COMO? QUEM?  ONDE?  QUANTO?  

CICLO DE 
PALESTRAS para 
apresentação da 
importância do 
PLANO DE MANEJO 
DO PARQUE 
TABULEIRO 

abr/18 - 

Necessidade de conscientização e 

sensibilização da comunidade local 

da importância do Plano de Manejo 

Minicursos; Workshops; 
Feiras; 

Equipe 
PEST 

Centro Visitantes 

PEST/ Sede das 

Associações/ 

Salão Paroquial 

- 

ESTUDO DA 
VIABILIDADE para 
implantação de 
CAPACIDADE DE 
CARGA 

jan/18 jan/20 

A infra atual não suporta o fluxo de 

pessoas na guarda afetando a 

qualidade de vida e experiencias do 

visitante e visitado. 

Através do uso dos dados 
obtidos por acadêmicos e 
professores em pesquisas 

realizadas na região, 
contextualizando os dados 

obtidos a realidade 
encontrada e a possível de 
ser implantada.Convênios 

com instituições de ensino e 
Sistema Fecomércio 

Prefeitura/ 
Secretaria 

de Turismo/ 
Sistema 

Fecomércio/ 
Sociedade 

Civil 
Organizada 

Região da 
Guarda do 
Embaú e 
Pinheira 

- 

Limpeza do solo da 
Orla do Rio da 
Madre na temporada 

Dez/17 Mai/18 

Pela questão de necessidade de 

coleta dos dejetos deixados ao 

longo da orla do Rio da Madre. 

Contratação de colaborador 
para ser responsável pela 

limpeza e coleta de 
resíduos sólidos ao longo 

da orla do rio. 

Prefeitura/ 
Associações
/ Comércio 

Guarda do 
Embaú – União 

de todas as 
Associações do 

bairro 

MÉDIA R$ 
1200,00 

MENSAIS 
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  QUANDO?            

O QUÊ? 
DATA 
INÍCIO 

DATA 
FIM 

POR QUÊ?  COMO? QUEM?  ONDE?  QUANTO?  

Sensibilização da 
Comunidade sobre a 
coleta de lixo. 

    

Pela necessidade de maior 
integração da comunidade local em 
participar de ações que contribuam 
para a separação e armazenamento 

de resíduos sólidos e orgânicos. 

Palestras de 
Conscientização sobre a 

importância da comunidade 
utilizar o espaço da Procrep 

Procrep e 
Associação 

de 
Moradores 

Guarda do 
Embaú 

 - 

Programa de 
castração dos 
animais 
abandonados e a 
busca de um lar.  

1º 
semestre 
de 2018 

Dez/18 

Nossa região sofre com um grande 
número de abandono de animais, 

muitas deles não são castrados, que 
acabam se reproduzindo, 

aumentando ainda mais sua 
população. Sem contar as doenças. 

Fazer campanhas de 
concientização dos 

proprietários sobre os 
cuidados com seus animais 

e ações de castração e a 
sua importância. 

Secretaria 
do Bem 
Estar do 

Cidadão de 
Palhoça 

Baixada do 
Maciambu 

 - 

Lista de possíveis 
lares temporários 
para recuperação 
dos animais tratados. 

Jan/18 
indefinid

o 

Pela necessidade de 
acompanhamento e cuidados que 

os animais tratados irão necessitar. 

Realizando campanhas na 
internet, juntamente com 
ongs e associações na 
busca de voluntários. 

Prefeitura/  
Sociedade 

Civil 
Organizada 

Baixada do 
Maciambu 

 -  

Clinica móvel para 
atendimento médico 
veterinário a animais 
abandonados. 

Mar/18 
indefinid

o 

Pela necessidade do controle 
populacional e doenças transmitidas 

por estes animais. 

Convenio entre Prefeitura e               
Hospital Veterinário UFSC/ 
Hospital veterinário Santa 

Catarina/ Hospital 
Veterinário Unisul  

Prefeitura/             
Ong´s/                     

Sociedade 
Civil 

Organizada 

Baixada do 
Maciambu 

 Em média a 
castração de 
um animal 
custa em 

torno de R$ 
200,00  

Aumentar o incentivo 
do Uber na região 

1º 
semestre 

de 2018 

2º 
semestre 

de 2018 

Devido ao alto número de turistas 
recebidos em nossa região, há o 

aumento  na demanda por serviços  
de táxi. Atualmente conta-se apenas 

com um veículo 

O município abriria licitação 
para a concessão de novos 

táxia.  

Secretária 
de Defesa 

do Cidadão 
de Palhoça 

Palhoça/Pinheira -  
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  QUANDO?            

O QUÊ? 
DATA 
INÍCIO 

DATA 
FIM 

POR QUÊ?  COMO? QUEM?  ONDE?  QUANTO?  

Fiscalização do 
horário e qualidade 
do atendimento 
médico hospitalar da 
UBS Pinheira 

Jan/18 
indefinid

o 

Para prestação de contas 
detalhadas, com publicação na 

internet. Para que os trabalhadores 
atuem conforme os novos 

protocolos e métodos. E cumpram 
com seus horarios com respeito e 

dignidade ao proximo. 

Denuncias a Secretaria de 
Saúde e Ministério Público 

Comunidade Pinheira  -  

Aumentar o horário 
de funcionamento 
dos CAT'S 

Dez/17 Mar/18 

Devido o atendimento do CAT ser 
voltado para o turista, este precisa 
de um horário além do que lhe é 

ofertado, pois os turistas ficam na 
praia até muito além do horário de 

funcionamento atual. 

Abrir um processo seletivo 
de recrutamento na Baixada 

do Maciambu,valorizando 
os conhecimentos e 

potenciais da comunidade 
da região. Expandir o 

horário para dois turnos 
atendendo o horário que há 

maior demanda. E o 
processo sendo para os 
moradores da Baixada 
ajudaria pelo fato de ter 
profissionais formados e 
qualificados na área de 

Turismo 

Secretaria 
deTurismo 

Pinheira/              
Guarda do 

Embaú 
-   

Aprimoramento dos 
serviços bancários 
(Lotéricas/ Bancos/ 
caixa 24 horas) 

- - 

Falta de estrutura e segurança. 
Muitas vezes os turistas e 

moradores necessitam deslocar-se 
para o centro de Palhoça (30km) 

e/ou municipios vizinhos. 

Com o incentivo do poder 
público e empresários. 

Prefeitura 
Região Sul da 

Palhoça 
 -  
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  QUANDO?            

O QUÊ? 
DATA 
INÍCIO 

DATA 
FIM 

POR QUÊ?  COMO? QUEM?  ONDE?  QUANTO?  

Capacitação dos 
colaboradores da 
JOTUR. 

Jan/18 Jun/18 
Necessário capacitar as pessoas 
para prestar um atendimento de 
qualidade no Transporte Público. 

Curso de capacitação 
ministrado por alunos e 
professores do curso de 

administração e turismo da 
FMP. 

Secretaria 
de 

infraestrutur
a 

Auditório FMP  Gratuito  

Aumento do efetivo 
policial na região. 

Jan/18  Perm. 
Proporcionando mais conforto e 
segurança paraa comunidade. 

Abrindo mais concursos 
públicos para a 

incorparação de novos 
praças para região e 

aumentando a verba na 
segurança pública. 

Comando 
geral 16º 
Batalhão 

BPM tenente 
coronel 

Jacob Quint 
Neto 

Baixada do 
Maciambu 

-  

Implantação do 
Projeto a Grande 
Parada 

- -  

Qualidade e conforto para os 
usuários do transporte, contendo 

informações atualizadas. Um novo 
modelo de ponto de onibus. 

Projeto a Grande Parada. 

Comunidade/ 
comerciantes 
juntamente 

com a 
Prefeitura. 

Baixada do 
Maciambu 

 -  

Implantação de 
Banheiro público fixo 

Dez/17 
indefinid

o 

Pela necessidade de turista e 
moradores. Não existe na região 

sanitários públicos. 

Fazer um estudo de 
demanda de possíveis 

parcerias com iniciativas 
privadas.  

Setor 
Público 

Baixada do 
Maciambu 

 - 

Reestruturação das 
Calçadas com 
acessiblidade aos 
deficientes físicos, 
idosos, etc. 

Nov/17 Nov/19 

Para garantir mobilidade de 
qualidade  e segurança as 

necessidades especiais das 
pessoas. 

Programa de orçamento 
participativo com a 

Sociedade Civil Organizada 
e Setor Público. 

Setor 
Público/ 

Sociedade 
Civil 

Organizada. 

Guarda do 
Embaú/ Pinheira 

 Em torno 
de R$ 

100.000,0
0  

Fiscalização dos 
comércios no que se 
refere aos alvarás de 
funcionamento e 
sanitário 

Nov/17 
indefinid

o 

Para que os comerciantes hajam de 
acordo com a regulamentação 

municipal. 

Com o aumento do efetivo 
de fiscais na localidade. 

Setor 
Público- 

Prefeitura 

Baixada do 
Maciambu 

 - 
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  QUANDO?            

O QUÊ? 
DATA 
INÍCIO 

DATA 
FIM 

POR QUÊ?  COMO? QUEM?  ONDE?  QUANTO?  

Implantação de uma 
Agência dos 
Correios 

Dez/17 
indefinid

o 

Para que a comunicação chegue 
com maior falicidade e qualidade 

aos moradores. 

Aumento do número de 
postos com serviços 

postais. 

Correios/ 
Setor 
Público/ 
Sociedade 
civil 
organizada. 

Guarda/ Pinheira -  

Pavimentação das 
vias da Rua Aderbal 
Ramos da Silva 
(Trecho que não 
possui asfalto) 

Mar/18 Mar/20 Melhoria da Situação da via 
Com abertura de editais de 

acordo com a normativa 
vigente. 

Setor 
Público 

Pinheira 

 Em torno 
de                
R$ 

2.000.000,
00  

Inauguração da UPA 
da Praia do Sonho 

Jan/18 Jan/20 
Alguns casos necessitam de um 

atendimento especializado e 
estruturado de emergência. 

Melhorar a estrutura do 
espaço existente. ) 

Equipamentos, Mobila, 
Contratação de efetivo 

Setor 
público/ 
Secretaria 
de Saúde 

Praia do Sonho -  

Implantação do 
Saneamento Básico. 

Mar/18 Mar/20 
Os  esgotos estão sendo lançados 
diretamente no solo, ocasionando 

em contaminação do solo. 

Estação de tratamento de 
esgoto 

Prefeitura/ 
Secretaria de 

Infraestrutura 

Baixada do 
Maciambu 

-  

Capacitação de 
profissionais na área 
da Saúde e 
Educação. 

Jan/19 - 

Profissionais despreparados e 
desmotivados, principalmente no 
setor público (área da saúde e 

educação) 

Cursos de capacitação nas 
próprias intituições para que 
o aprendizado seja in loco. 

Secretaria 
de Saúde e 
Educação 
em conjunto 
com  IES. 

Baixada do 
Maciambu 

-  
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  QUANDO?            

O QUÊ? 
DATA 

INÍCIO 

DATA 

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

Utilização do espaço 
físico da delegacia 
para a criação de 
uma Casa de Cultura 
e Centro de 
Informações 
Turísticas. 

Jan/19 - 
Utilização Sustentável de Imóvel 
Público que atualmente está em 

desuso  

Promovendo a cidadania e 
a preservação da 

identidade cultural local. 

Comunidade 
e Orgãos 
públicos. 

Delegacia da 
Pinheira 

-  

Ampliação e 
melhoramentos -
Transporte 
interpraias 

Dez/18  Mai/19  

Necessidade de um transporte que 
conecte as praias (pontal, fora, 

enseada, sonho, papagaio, pinheira, 
guarda do embaú) e  Parque. 

 Ampliando a oferta de 
ônibus ou horários e melhor 

divulgando aos turistas e 
moradores 

Prefeitura/ 
Secretaria 
de Turismo/ 
JOTUR  

 Baixada do 
Maciambu 

-  
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EQUIPE RESPONSÁVEL 

 

CARLOS ALBERTO BACKES 

CLAUDECIR FRANZINI 

CLAUDIA ANDREIA FACIONI 

DÉBORA ADELIR DOS SANTOS 

FRANCIELE MADALENA BATISTA 

HUDSON FELIPE MACHADO 

JOSÉ ANTONIO MARIANO TOME 

LUIS UBIRAJARA SILVA DE ABREU 

MATHEUS ARAUJO COSTA 

NADIA CATARINA DA SILVEIRA MOREIRA 

RODRIGO COELHO 

ROGER DOS SANTOS VIEIRA 
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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 destino Guarda do Embaú é marcado pela sua atual utilização relacionada ao 

segmento do Turismo de Sol e Praia, uma vez que a principal motivação das pessoas é o 

desfrute a beira do mar ou rio durante a temporada de verão. Consequentemente é nesse 

mesmo período que os equipamentos e serviços turísticos tem seu maior rendimento 

financeiro em função do alto fluxo de visitantes e turistas. Segundo pesquisa realizada 

pela SANTUR no ano de 2016 em Janeiro o gasto médio/dia do turista nacional foi de R$ 

97,03 e do turista internacional foi de R$ 179,45 já no mês de Fevereiro o gasto médio/dia 

do turista nacional R$ 105,94 e do turista internacional foi de R$ 143,42. Vale ressaltar 

que esses gastos refletem em toda a economia local, envolvendo desde prestadores de 

serviço relacionados diretamente com o turismo até aqueles não envolvidos com a 

atividade. 

Na Guarda do Embaú existem inúmeras opções de hospedagem, segundo a 

Associação de Comerciantes da Guarda do Embaú existem cerca de 93 meios de 

hospedagem, entre pousadas, hostels e camping´s. As pousadas ainda são os meios de 

hospedagem mais utilizados pelos turistas, chegando a uma taxa de 48,85% em Janeiro e 

51,83% em Fevereiro, a segundo opção mais utilizada são as casas ou apartamentos de 

aluguel, com uma taxa de 28,46% em Janeiro e 28,27% em Fevereiro (SANTUR, 2016). 

Os camping´s ainda são uma opção pouco utilizada pelos turistas, que conforme o estudo 

da demanda da SANTUR (2016) dos entrrevistados apenas 3,46% utilizaram esse serviço 

em Janeiro e 2,62% em Fevereiro. A taxa de ocupação hoteleira na região em Janeiro foi 

de 81,02% e em Fevereiro foi de 76,28% (SANTUR, 2016). 

Todos esse números reforçam a intensa utilização dos serviços na Guarda do 

Embaú, bem como seu impacto na economia.   

No que tange aos restaurantes, eles estão em sua maioria concentrados no 

centrinho da guarda, existem opções A La Carte e Buffet por quilo, todos trabalham com 

algum tipo de pescado local, outras oferecem uma maior variedade de pescados e frutos 

do mar, uma vez que esse produto é muito associado e procurado em regiões litorâneas. 

Outra opção de serviço relacionada a alimentos e bebidas que foi inventariada 

nesse processo são as barracas de praia (Quadro 3). Nesse caso em particular as 
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barracas estão localizadas na praia de Paulo Lopes, uma vez que “o Rio da Madre divide 

o vilarejo da faixa litorânea, esta pertencente ao município de Paulo Lopes” 

(BITENCOURT, 2009, p.16), no entanto quem arrecada indiretamente com os gastos 

feitos pelos turistas nestes equipamentos é o municipio de Palhoça. 

Toda esta estrutura altamente ativa durante os meses do verão fica ociosa na 

baixa temporada, onde apenas alguns comerciantes permanecem abertos e outros que 

abrem seus estabelecimentos mediante as condições climáticas favoráveis.  

 

 

Quadro 3. Lista dos Itens inventariados na Categoria Equipamentos e Serviços Turísticos 

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

Nome Localização 

1 Hostel Surf Paradise R. Hercílio Nicolau dos Santos, SN 

2 HostelAntonio Pescador R. Hercílio Nicolau dos Santos, 252 

3 Pousada Stolz R. João Nicola dos Santos, 211 

4 Pousada Maktub R. João Nicolau dos Santos, s/n 

5 Restaurante Big Bamboo R. Cândida Maria dos Santos, nº 48 

6 Restaurante Guarda Gosto R. Cândida Maria dos Santos, nº 12 

7 Lanchonete Dudú Massa  

8 Barraca da Guarda Praia de Paulo Lopes 

9 Barraca da Onda Praia de Paulo Lopes 
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10. RESULTADOS 

No Quadro 4 e 5 podem ser observados os resultados da análise SWOT dos 

Equipamentos e Serviços turísticos, obtidos a partir do diagnóstico participativo. Onde 

analisou-se os Meios de Hospedagem (Quadro 4) e os Serviços de Alimentos e Bebidas 

(Quadro 5) separadamente. 

 

10.1. Diagnóstico dos meios de hospedagem 

Para realização deste diagnóstico utilizou-se como referência duas Pousadas e 

dois Hostels existentes na Guarda do Embaú, que foram visitados durante a coleta de 

dados para preenchimento do formulário INVTUR. 

 

Quadro 4. Análise SWOT dos Meios de Hospedagem 

  PONTOS FORTES PONTOS FRACOS   

  
Localização Saneamento básico 

  

  
Estacionamento Acessbilidade 

  

  
Estrutura (pousadas) Estrutura (campings) 

  

  
Título "Melhor pousada" 4 rodas (Pousada Stolz) Atrativos de recreação 

  

  
 Mobilidade 

  

  
 Sazonalidade 

  

  
 Exploração da mão de obra 

  

  
 Capacitação 

  

  
 Integração entre os empreendedores 

  

  
Cadastramento (CADASTUR) Transporte público 

  

  
Tírulo de Reserva Mundial do Surf Sinalização turística 

  

  

Atendimento a outros segmentos (3ª idade, 

LGBT e outros) 
Poluição Rio da Madre 

  

  
Geração de emprego e renda Crise Econômica 

  

  
Formação e consolidação de APL Superlotação 

  

  OPORTUNIDADES AMEAÇAS   
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10.2. Diagnóstico dos serviços de alimentos e bebidas  

Para realização do diagnóstico dos serviços de alimentos e bebidas utilizou-se 

como referência  restaurantes, barracas de praia e lanchonete existentes na Guarda do 

Embaú, que foram visitados durante a coleta de dados para preenchimento do formulário 

INVTUR. 

 

Quadro 5. Análise SWOT dos Serviços de Alimentos e Bebidas 

  PONTOS FORTES PONTOS FRACOS   

  
Localização infraestrutura básica 

  

  
Demanda Sazonalidade 

  

  
Qualidade nos produtos oferecidos Valorização da mão de obra especializada 

  

  
Consumo dos produtos locais Acessibilidade 

  

   
Concorrência 

  

   
Rotatividade 

  

   
Divulgação 

  

   
Fiscalização Vigilância Sanitária 

  

  
Reserva Mundial de Surf Superlotação 

  

  
Marketing Fornecimento (segurança alimentar) 

  

  
Eventos gastronomicos Crise Econômica 

  

  
Ampliação e diversificação dos produtos locais 

   

  
Capacitação 

   

  OPORTUNIDADES AMEAÇAS   
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11. RECOMENDAÇÕES  

Objetivo: Sensibilização da comunidade para mudanças e desnvolvimento sustentável para o turismo 

           QUANDO?            

O QUÊ? 
DATA 
INÍCIO 

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

Realizar um curso de 
capacitação para garçons. 

2018 2018 
A qualidade do serviço de 

atendimento está deficitária. 

Realizando cursos e/ou 
workshop de atendimento e 

mise en place. 

SEBRAE/ 
ACIP/ SENAC/ 

FMP 

Cozinha e salão do 
resturante Los Frick 

-  

Realizar um curso de 
capacitação para 
atendentes de pousadas. 

Out/18 Nov/18 
A qualidade do serviço de 

atendimento está deficitária. 

Realizando cursos de 
atendimento ao cliente, 

workshops. 

SEBRAE/ 
ABIH/ SENAC/ 
cursos online/ 

Associação dos 
comerciantes 
da Guarda do 

Embaú/ 
FMP 

Hotel ou pousada a 
verificar 

-  

Melhorar o nível de 
conhecimento dos 
empresários e donos de 
pousadas sobre a gestão 
do seu negócio. 

2018 
Indefini

do 

Muitos empreendedores 
conhecem pouco sobre 

administração, estratégia e 
gestão. E não realizam um 

plano de negócio. 

Sensibilizando os donos de 
pousada a melhorar os 

conhecimentos através de 
um curso de planejamento 

estratégico. Com seminários 
de empreendedorismo. 

Moradores/ 
Alunos da FMP 

Sede da associação 
de Moradores da 

Guarda do Embaú 
 gratuito  

Melhoria no acesso 2018 2018 
Para a melhoria no tráfego 
de automóveis e pedestres. 

Convocando os donos de 
estabelicimento a 

observarem a situação de 
suas calçadas e acessos 

para melhorarem o estado 
das mesmas. 

Moradores e 
empresas 
privadas 

Guarda do Embaú -  
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  QUANDO?            

O QUÊ? 
DATA 
INÍCIO 

DATA 
FIM 

POR QUÊ?  COMO? QUEM?  ONDE?  QUANTO?  

Fortalecimento da 
empregabilidade 

2018 
Indefini

do 

Para uma melhoria no 
desenvolvimento humano da 
região, através do emprego 

temporário. 

1-Incentivar os moradores da 
região com cursos de 
capacitação no local.                     

2-Sensibilizar donos de 
pousadas para contratar 
funcionários da região. 

Prefeitura/Sebr
ae/Moradores/
Empresários 

Guarda do Embaú  gratuito  

Diversificar a oferta 
turística 
  

2018 
Indefini

do 

 A necessidade de atrair 
turistas e renda do turismo 

no decorrer do ano ao invés 
de apenas na temporada de 

verão. 

Divulgando  serviços de 
trilhas (Teiú Vivência)/ 

Valorizando e divulgando a 
pesca da tainha, oferecendo 

oportunidade do turista 
conhecer de perto a pesca 

artesanal/ 
Organizando  campeonatos 

de caiaque, stand up paddle, 
e várias outras modalidades 
pertinentes ao uso da praia e 

rio. Organizando um 
calendário de eventos. 

SETUR 

Comunidade e 
setor privado.  

Guarda do Embaú -  

Criar uma certificação 
interna dos equipamentos. 

Jun/18 
Indefini

do 

Necessidade de melhoria 
nos equipamentos e 

estrutura de pousadas. Ex: 
falta de ar condicionado. 
Uma boa cama. Falta de 

espaço de lazer nos dias de 
chuva. 

As empresas que realizarem 
o check list e seguirem os 

requisitos mínimos de 
qualidade estabelecido, 
receberão o certificado e 

divulgação no site da 
Prefeitura Municipal. 

Prefeitura 
Municipal 

Guarda do Embaú      
(local a verificar) 

-  
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  QUANDO?            

O QUÊ? 
DATA 
INÍCIO 

DATA 
FIM 

POR QUÊ?  COMO? QUEM?  ONDE?  QUANTO?  

Pesquisa do perfil do 
turista (verão e inverno) 
  

2018 
Indefini

do 

Para antecipar as mudanças 
necessárias para atender ao 

público em suas 
necessidades dentro e fora 

da temporada  

Centro de Atendimento ao 
Turista CAT da Guarda do 
Embaú. Questionário com 

Perguntas básicas e 
objetivas dentro dos próprios 

estabelecimentos 

Parceria FMP/ 
Prefeitura/ 

Secretaria de 
Turismo 

Guarda do Embaú -  

Marketing (Publicidade). Dez/17 Dez/17 

Para melhor divulgação dos 
equipamentos 

(pousadas,bares e 
restaurantes). 

Utilizando os guias digitais e 
impressos. Redes sociais, e 

mídia em geral. 

FMP/ Sebrae/ 
Instituições 

interessadas 

Associação dos 
Comerciantes da 

Guarda do Embaú 
 -  

Sinalização Turística 
Oficial 

Nov/18 Dez/18 

Para referenciar os turistas 
em sua trajetória com 

opções de bares  
restaurantes e pousadas. 

Verificando junto ao poder 
público (DEINFRA) a 

viabilidade de regularizar a 
situação. 

Moradores e 
empresários do 
local/ SETUR/ 
CADASTUR 

BR 101/ Pinheira/  
Guarda do Embaú 

 -  

Promover rodas de 
conversa 

Nov/17 2018 

Para que haja um controle 
do acesso de turistas 

durante a temporada de 
verão. 

Através de debates de como 
organizar o controle 

(reuniões com a 
comunidade). 

Moradores/ 
empresários do 
local Prefeitura 

Guarda do Embaú -  

 



 
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
36 

 

EQUIPE RESPONSÁVEL 

ALEXANDRA EDUARDO VIEIRA 

ALEXANDREDA SILVA VIEIRA 

GLADIS CLAIR DIEL 

JORGE LUCAS LEMOS 

MARCIA DA SILVA 

MARIA APARECIDA ALVES MINELLI 

MARIE DUARTE 

MARILZA DE SOUZA ALVES 

RAFAEL BORGES VIEIRA 

THALITA BAHIA RANGEL 
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12.  ANÁLISE 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. 

A Guarda do Embaú, considerada uma das 10 praias mais bonitas do Brasil 

(SOCIOAMBIENTAL, 2002 apud BITENCOURT, 2009), conta com uma diversidade de 

recursos tanto naturais quanto culturais, embora não seja aproveitado todo o potencial 

turístico existente na localidade.  

Devido a sua localização e geografia é possível encontrar rio, lagoa, dunas, restinga, 

piscinas naturais, morros, ilhas e praias que podem proporcionar a realização de 

diferentes atividades esportivas e de lazer ao turista. Atualmente os recursos naturais são 

os que possuem maior intensidade no uso turistico, principalmente em função do 

segmento predominante que é o turismo de sol e praia. Conforme a pesquisa realizada 

pela SANTUR no ano de 2016 os fatores que motivaram 68,04% dos turistas a viajarem 

para esse destino no mês de Janeiro foram os atrativos naturais, já no mês de Fevereiro 

foram 77,59% dos turistas (SANTUR, 2016).   

Além do turismo de sol e praia, muitos turistas nacionais e internacionais se deslocam 

a praia da Guarda com o intuito de surfar suas famosas ondas, principalmente com a 

repercussão do título de 9ª Reserva Mundial de Surf. Essa procura das ondas para prática 

do esporte ocorre na alta e baixa temporada.  

No que tange aos recursos culturais, a Guarda do Embaú ainda abriga um antigo 

engenho (Quadro 6), que remonta épocas passadas desse vilarejo, no entanto está 

abandonado. Existem também oficinas líticas, legado deixado pelos indígenas, os 

primeiros habitantes dessa localidade. Essas muitas vezes passam desapercebidas pelos 

moradores e visitantes em função de não haver qualquer cuidado, identificação e 

informação no local sobre as mesmas. 

Sua população de nativos e não nativos tornam o local ainda mais rico no aspecto 

cultural, são pescadores – que ainda resistem na localidade e de tempos em tempos 

realizam o lanço da taiinha, são músicos, pessoas que realizam suas manifestações 

culturais, pessoas que organizam eventos (Quadro 6), porém que não tem a visibilidade 

ou o auxilio necessário para potencializar ainda mais suas ações e melhor estruturá-las.  

Reflexo disso são os números presentes na pesquisa da SANTUR, onde o fator Atrativos 
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Históricos e Culturais como sendo um dos fatores definidores da viagem dos turistas 

atingiu um 4,13% e os eventos 3,03% no mês de Janeiro e 6,47% no mês de Fevereiro16. 

Essas informações denotam que o recursos naturais podem ser melhor utilizados, 

ampliando o leque de atividades turísticas possíveis de serem realizadas, levando em 

consideração suas especificidades e fragilidades. Já os recursos culturais, necessitam de 

um olhar mais atencioso, e de ações mais concretas no intuito de estruturá-los e 

promovê-los, uma vez que podem ser alternativas para a sazonalidade do turismo na 

localidade. 

 

Quadro 6.  Lista dos Itens inventariados na Categoria Atrativos Turísticos 

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

Nome  Localização 

1 Praia da Guarda do Embaú -27.9056335º / -48.5876573º 

2 Pedra do Urubu -27.9015447º / -48.5878331º 

3 Rio da Madre -27.9062575º / -48.5922855º 

4 APA da Baleia Franca -27.9086154º / -48.5815499º 

5 APP – Parque Estadual da Serra do Tabuleiro -27.8435136º / -48.6262901º 

6 Dunas -27.9057221º / -48.5889515º 

7 Reserva Biológica Moleques do Sul -27.8498757º / -48.4335173º 

8 Oficinas Líticas -27.9040228º / -48.5877472 

9 Engenho Trilha da Encosta do Morro, em frente 
ao estacionamento do Cabral 

10 Casa de Cultura Rastimbre R. Hercílio Nicolau dos Santos, s/n 

11 João da Gaita - Música Trilha da Encosta do Morro, em frente 
ao estacionamento do Cabral 

12 Semana Cultural Jacó Silveira (Rest. Big Bamboo) R. Cândida Maria dos Santos, nº 48  

13 Atletas da Natureza – Prof. Madeira R. Adelina Rodrigues Martins s/n 

14 Festa dos Navegantes – Edboll R. Geral da Guarda s/n 

14 Arraiá de São João – Edboll R. Geral da Guarda s/n 

15 Bonecos Gigantes – Edboll R. Geral da Guarda s/n 

16 Carnaval do Edboll R. Geral da Guarda s/n 

                                                 
16

 Possivelmente em Fevereiro obteve-se uma maior porcentagem com relação aos eventos em função do 
Carnaval.  
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13. RESULTADOS  

No Quadro 7 e 8 podem ser observados os resultados da análise SWOT dos 

Atrativos turísticos, obtidos a partir do diagnóstico participativo. Onde analisou-se os 

Atrativos Naturais (Quadro 7) e os Atrativos Culturais (Quadro 8) separadamente. 

 

 

13.1. Diagnóstico atrativos naturais 

 

Quadro 7. Análise SWOT dos Atrativos Naturais 

  PONTOS FORTES PONTOS FRACOS   

  
Localização Infraestrutura 

  

  
Fauna e Flora Capacidade de Carga 

  

  
Surf/Benefícios Segurança 

  

  
APA e Parque Estadual Educação Ambiental 

  

  
Qualidade das ondas Lixeiras 

  

  
Encontro das águas Divulgação 

  

  
Beleza visual Impacto Ambiental 

  

  
Preservação Sinalização dos Atrativos 

  

  
Planos de Manejo 

   

  
Emprego e Renda Poluição 

  

  
Capacitação Descaracterização 

  

  
Divulgação Pesca predatória (industrial) 

  

  
Valorização do Profissional Violência 

  

  
Incentivo do Poder Público Impacto Ambiental 

  

  
Incentivo Externo Fenômenos Naturais 

  

  
City Tour 

   

  OPORTUNIDADES AMEAÇAS   
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PONTOS FORTES: 

Localização: Pela localização geográfica, por estar inserida no meio de tantas belezas 

naturais como: o mar, os costões, o rio e a vegetação que juntos dão tanta beleza a esse 

lugar e de fácil acesso; 

Fauna e Flora: A existência de uma diversificada fauna e flora preservadas e 

conservadas; 

Surfe/ Benefícios: O surf na Guarda do Embaú, traz muitos benefícios pois é um item de 

divulgação da nossa praia, principalmente ao ser escolhida como a 9ª reserva Mundial do 

surf., e dá oportunidade para os atletas locais; 

APA/ Parque: Por fazer parte da Rota da Baleia Franca e estar inserida no Parque 

Estadual Serra do Tabuleiro, gera novos benefícios para a localidade; 

Qualidade das Ondas: As ondas da Guarda do Embaú são reconhecidas nacionalmente, 

e atrai surfistas de diversas regiões que vem até aqui na busca da onda perfeita; 

Encontro das Aguas: O encontro do Rio da Madre com o mar é um fator que também 

contribui para a beleza do lugar; 

Beleza visual: Conjunto das belezas naturais da Guarda do Embaú, que juntas encantam 

os olhos de quem vê; 

Preservação: Devido estar inserida em UC-Unidade de Conservação é fator 

preponderante para a diversidade da flora e fauna da região; 

Plano de Manejo: Em fase de conclusão, para orientar a Unidade de Conservação e 

definir suas diretrizes.  

 

PONTOS FRACOS: 

Infraestrutura: Esse é um fator que necessita muito da atenção do Poder Público, de um 

modo geral deixa muito a desejar; 

Capacidade de carga: A falta desse fator, pode gerar problemas futuros, portanto, é de 

muita importância que se faça um estudo de capacidade de carga para diminuir os 

impactos ambientais; 

Segurança: A falta de efetivo, gera insegurança em todos os setores; 

Educação ambiental: Carência na grade escolar de disciplina sobre meio ambiente e 

palestras, afim, de conscientizar as novas gerações; 

Lixeiras: Inexistência de lixeiras nos atrativos; 

Divulgação: Uma divulgação do local principalmente no período da baixa temporada afim 

de atrair visitantes fora da temporada; 
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Impacto Ambiental: A ausência de um estudo para evitar impacto ambiental é uma 

necessidade. 

Sinalização dos Atrativos: Mais placas devem ser colocadas nos principais acessos 

afim de orientar os turistas.  

 

OPORTUNIDADES: 

Emprego e renda: Aumento de emprego e Renda através de  investimentos externos , de 

empresas privadas ou da própria prefeitura fomentando as atividades econômicas da 

localidade, Facilitando a legalidade das empresas existentes  e novas; 

Capacitação: Importante a Prefeitura e ou  empresas privadas criar cursos que capacitem 

os profissionais que atendem  os turistas nos atrativos turísticos; 

Divulgação: Através da divulgação, pode se atrair novos clientes e investidores, 

promovendo assim o desenvolvimento de atividades turísticas além de  chamar a atenção 

de empresas privadas e a atenção do poder público; 

Valorização do Profissional: Há a necessidade de criar normas que favorecem o 

profissional do turismo, obtendo assim a valorização do profissional; 

Incentivo do Poder Público: Foi levantada a resistência em que o poder público tem em 

relação a investimentos na localidade, caso o mesmo tivesse melhor olhar, poderia se 

desenvolver o turismo de forma mais ordenada, gerando ganhos para todas as partes 

interessadas; 

Incentivo externo: Poder público facilitar a implantação de empresas privadas ou 

captação de recursos externos para desenvolver o turismo de forma sustentável; 

City Tour: Criação de um roteiro e implantação de city tour, favorecendo o 

desenvolvimento econômico, descentralizando o turismo, que por sua vez é muito focado 

nas praias: Guarda do Embaú e Pinheira, promove também o desenvolvimento cultural e 

social.  

 

AMEAÇAS: 

Poluição: Tendo necessidade de tomadas de medidas que visem a preservação e 

conservação dos recursos naturais, para se manter a existência do turismo e melhor 

qualidade de vida da própria comunidade; 

Descaracterização: A importância de manter e preservar os recursos naturais existentes; 

Pesca predatória ( Industrial ): A pesca predatória industrial, pode diminuir os recursos, 

como fauna, além de não trazer retorno econômico para a comunidade, conforme 

levantado, deve-se favorecer a pesca artesanal; 
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Violência:  Existe o aumento de turistas na alta temporada, com isso o aumento de 

violência, deve-se fazer um planejamento para proporcionar segurança a própria 

comunidade e visitantes; 

Impacto ambiental: Com o aumento da demanda e turismo desordenado, geram 

impactos diversos ao meio ambiente, desde aumento de lixo, alargamento de trilha nas 

matas por pisoteio, entre outros. Tomadas de iniciativas de proteção ao meio ambiente 

devem ser realizadas. 

Fenômenos naturais: Esses fenômenos naturais podem causar danos ao meio ambiente 

como as ondas altas, mudanças de percurso do rio da madre, tornados, entre outros. 

 

 

13.2. Diagnóstico atrativos culturais  

 

Quadro 8. Análise SWOT dos Atrativos Culturais 

  PONTOS FORTES PONTOS FRACOS   

  Preservação Inventivo do Patrimônio Público e Privado 
  

  Existência de Atrativo Cultural Calendário de Eventos 
  

  Tradições Imateriais Divulgação 
  

  Relação da cultura com a natureza Valorização 
  

  Diversidade Cultural Desinteresse dos Jovens em manter a cultura 
  

  Eventos 
   

  Empregabilidade Descaracterização 
  

  Desenvolvimento Atrativos Culturais Crise Econômica 
  

  Valorização da Pesca artesanal Políticas Públicas 
  

  Valorização da Cultura Local 
   

  Eventos 
   

  Investimentos Poder Público/Privado 
   

  OPORTUNIDADES AMEAÇAS   
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PONTOS FORTES: 

Preservação: Procurar manter a cultura através das manifestações locais; 

Existência de Atrativos Culturais: Existe em nossa localidade uma diversidade de 

atrativos culturais que devem ser explorados. 

Tradições Imateriais: São as tradições que os moradores ainda preservam como: festas 

religiosas e outras manifestações da localidade; 

Relação da Cultura com a Natureza: A cultura da localidade e a natureza sendo 

exploradas simultaneamente, como exemplo podemos citar a pesca artesanal; 

Diversidade Cultural: Vários aspectos culturais existentes em nossa comunidade, 

exemplos como: costumes locais, festas da comunidade, engenho, eventos do EdBoll, 

pesca artesanal, gastronomia e outros; 

Eventos: Criação de Eventos Culturais com a intenção de divulgar a cultura local. 

 

PONTOS FRACOS: 

Incentivo do Poder Publico e Privado: Foi levantada a resistência em que o poder 

público tem em relação a investimentos na localidade, caso o mesmo tivesse melhor 

olhar, poderia se desenvolver o turismo de forma mais ordenada, gerando ganhos para 

todas as partes interessadas; 

Calendário de Eventos: Inexistência de agenda de eventos  

Divulgação: Inexistente do atrativos culturais, até mesmo na alta temporada; 

Valorização: Está na mente das pessoas, que a cultura não trás rendimentos. 

Desinteresse dos Jovens em manter a Cultura: A falta de programas e projetos para 

incentivar os pela cultura local. 

 

OPORTUNIDADES: 

Empregabilidade. A partir da aceitação da cultura como atrativo e criação de programas, 

projetos e eventos, consequentemente surge a criação de empregos; 

Desenvolvimento dos Atrativos Culturais: No sentido de desenvolver esses atrativos a 

fim de torna-los um produto turístico; 

Valorização da Pesca Artesanal: Incentivar para que não deixe de existir, pois esse é 

um ponto fundamental da cultura local; 

Valorização da Cultura Local: Valorizar de um modo geral a cultura local, sob todos os 

aspectos, principalmente pela comunidade; 

Eventos; Oportunidade para organização de eventos culturais, atraindo turistas 

principalmente na baixa temporada. 



 
44 

Investimento do Poder Público e Privado: Oportunidade para esses setores realizarem 

projetos e programas de investimentos, ocasionando retorno para os mesmos. 

 

 

AMEAÇAS: 

Descaracterização: A importância de manter e preservar o patrimônio histórico e cultural; 

Crise Econômica: O nosso sistema financeiro é frágil, qualquer  turbulência nos 

mercados internacionais, atinge o Brasil; 

Políticas Públicas: Consequências de falta de Políticas Públicas, geram desigualdade 

racial, delinquência infantil e entre outros. 
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14. RECOMENDAÇÕES 

Objetivo: Sensibilizar a comunidade para necessidade de mudanças e promover o desenvolvimento turístico sustentável  

           
 

QUANDO?            

O QUÊ? 
DATA 
INÍCIO 

DATA 
FIM 

POR QUÊ?  COMO? QUEM?  ONDE?  QUANTO?  

Melhoria das Ruas. 
(Principais acessos aos 
atrativos da Guarda). 

2º 
semestre 

2018 

2º 
semestre 

2020 

Para qualificar as Ruas, Estradas 
e Rodovia que dão acesso aos 

atrativos. 
Através de projetos e ações. 

Secretaria de 
Obras 

R. Manoel Joaquim da Silveira, 
R. Hercílio Nicolau dos Santos, 

Est. Geral do Morretes, R. 
Aderbal Ramos da Silva, R. 
1.409, R. 1.417, R. 1.549, R. 
Adelina Rodrigues Martins e 
Rod. Evádio Paulo Broering. 

 

Aplicar Multas a quem 
causar danos ambientais a 
hidrografia. 

2º  
semestre 

2018 

2º  
semestre 

2020 

Por que há a necessidade de se  
preservar a qualidade das águas. 

Criando leis e mecanismos 
para intensificar a fiscalização. 

Fatma e Fcam. Região da Guarda do Embaú.  

Sinalizar com placas os 
atrativos 

2º  
semestre 

2018 

2º 
semestre 

2020 

Para melhor orientar os visitantes, 
pois através das placas de 

sinalização, os turistas têm mais 
informação quanto a localização 

dos atrativos. 

Captação de verba através de 
edital de Implantação de placas 

turísticas. 

Secretaria do 
Turismo. 

Próximo a esquina Rodovia 
Evádio Paulo Broering com a  
Rua Aderbal Ramos da Silva. 

 

Criar um sistema de taxa 
ambiental para entrada de 
veículos na guarda do 
Embaú. 

2º  
semestre 

2018 

2º  
semestre 

2020 

Atualmente a Guarda sofre com 
superlotamento de automovéis, 
gerando congestionamentos, o 
que gera incomodos para os 

motoristas e para os moradores  

Através de Portal, nos 
principais acessos  

Prefeitura e 
Fcam, trade 

turístico. 
Guarda do Embaú e Pinheira  

Controlar números de 
visitantes dentro do estudo 
de capacidade de carga. 

2º  
semestre 

2018 

2º  
semestre 

2020 

Para minimizar a interferência 
negativa do turismo. 

Criando guaritas de controle 
com monitores locais. 

Universidades, 
FATMA e 

Secretaria de 
transito. 

Guarda do Embaú  
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QUANDO?            

O QUÊ? DATA 
INÍCIO 

DATA 
FIM 

POR QUÊ?  COMO? QUEM?  ONDE?  QUANTO?  

Distribuir e instalar lixeiras 
seletivas nos atrativos.  

2º  
semestre 

2018 

2º  
semestre 

2020 

Para minimizar os impactos 
causados pelo lixo e incentivar a 

coleta através de lixeiras seletivas, 
proporcionando assim o bem-estar 

Ambiental e Social 

Instalação de lixeiras seletivas 
em Pontos Estratégicos, 

realizando manutenção das 
mesmas e controle de coleta. 

Secretarias de 
obras, Comtur, 

DEINFRA, 
Parceiros 

(Procrep) e 
Escolas. 

Nos pontos turísticos que 
tenham grande fluxo de pessoas. 

- 

Ampliar Educação 

Ambiental nas escolas 

2º  
semestre 

2018 

2º  
semestre 

2020 

Porque há a necessidade de 
sensibilizar as novas gerações 

sobre a importância da 
Preservação e Conservação 

Ambiental, para proporcionar as 
futuras gerações o mesmo direito 

de  usufruir do bem ambiental 
como a geração atual. 

Aula e Palestras periódicas nas 
instituições de ensino. 

FMP/ PEST e 

ICMBio. 
Nas Instituições de ensino da 

Baixada do Maciambú. 
- 

Criar um Guia Turístico, 

com os Atrativos da baixada 

do Maciambú. 

2º  
semestre 

2018 

2º  
semestre 

2020 

Porque não existe. E servirá para 
informar e facilitar as localizações 

dos atrativos turísticos aos 
visitantes. 

Criar Guia Turístico com mapa 
dos pontos turísticos e 

principais Equipamentos 
turísticos. 

Secretaria do 

Turismo/ 

Comtur/ Mtur, 

Empresas 

Privadas/  

Associações/  

PEST e FMP. 

De toda Baixada do Maciambú. - 

Criar Cursos de Guia e 

Condutor Ambiental de 

Turismo. 

Segundo 
semestre 
de2018 

Segundo 
semestre 
de 2020 

Para aumentar as oportunidades 
de emprego e renda aos 

moradores da comunidade, 
fomentando assim o 

desenvolvimento social, cultural e 
econômico.   

Criar cursos de guia de 
Turismo nas instituições de 

ensino e no Parque Estadual 
da Serra do Tabuleiro. 

FMP, PEST, 

ICMBio e IFSC-

Campus 

Garopaba. 

Nas instituições de ensino da 

Baixada do Maciambú e no 

Parque da Serra do Tabuleiro. 

- 

Criar roteiros guiados ou 

auto guiados. 

Segundo 
semestre 
de2018 

Segundo 
semestre 
de 2020 

Para facilitar o acesso aos pontos 
turísticos, agregar valor à oferta e 

fomentar o desenvolvimento 
social, cultural e econômico com 
geração de emprego e Renda. 

Utilizando o INVTUR, 
sinalizando os atrativos, 
interligando os roteiros 

Agência 

receptiva, 

condutores 

locais, 

secretaria de 

turismo e 

associações. 

Baixada do Maciambú - 
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15.  CONCLUSÃO 

 

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

Embaú. Os acadêmicos do curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo da 

Faculdade Municipal de Palhoça, com um olhar mais técnico, perceberam a importância 

de validar e desenvolver as potencialidades da localidade da Guarda do Embaú, por meio 

do processo metodológico proposto. 

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.  

O diagnóstico consiste na etapa central do processo, pois é dele que pode-se extrair 

inúmeras informações visando construir uma nova realidade. Essa etapa 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).  

 Com base nos diagnósticos apresentados ao longo do relatório pôde-se observar 

que a localização da Guarda do Embaú é privilegiada e que seu atual estado de 

preservação – que possívelmente só existe devido ao mosaico de Unidades de 

Conservação formado em seu entorno – somado ao encontro do rio com o mar configura 

uma paisagem singular em todo litoral Catarinense. Além disso são esses mesmos 

fatores que influenciam na formação e qualidade das ondas da Guarda do Embaú, que 

recebeu o título de 9ª Reserva Mundial de Surf em 2016.  

 Além disso, seu atual estado de desenvolvimento possibilita ao turista conhecer e 

interagir com diversos elementos ou manifestações da cultura local. Podendo ser 

amparado por uma ampla e diversificada estrutura de meios de hospedagem, bem como 

uma variedade de restaurantes com boa qualidade no serviço prestado.   

 São todas essas características e outras que tornam a Guarda do Embaú um 

destino cada vez mais procurado pelos turistas. No verão! 

 Embora seja um fator positivo e que gera inúmeros beneficios – sócioeconômicos – 

gera por outro lado expectativas e responsabilidades para o Poder Público, Iniciativa 

Privada e Comunidade. Nesse quadro é preciso sanar os pontos fracos e vencer os 

obstáculos – apontados também pelo diagnóstico – visando o desenvolvimento territorial 

sustentável do turismo na região da Guarda do Embaú e seu entorno. 
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Nos pontos fracos pôde-se observar que a atual estrutura de efluentes é deficitária, 

onde comunidade, iniciativa privada e poder público são responsáveis pelo atual quadro 

de degradação do meio ambiente – que constitui uma das maiores riquezas e atrativo da 

localidade. Apesar de alguns empreendimentos tentarem amenizar a situação com a 

limpeza das fossas a cada dois dias, o odor característico exalado com o calor nos dias 

quentes é insuportável, causando uma imagem extremamente negativa.  

Foi identificado que a infraestrutura física do município, deve merecer destaque nas 

políticas públicas destinadas a assegurar o acesso e a permanência do turismo na região 

sul e qualidade de vida aos moradores. É necessário e urgente desenvolver ações no 

sentido de proporcionar uma infraestrutura adequada para o atendimento aos usuários e 

melhores condições de trabalho e empregabilidade.  

 Além disso, vale ressaltar que os potenciais e atrativos turísticos existentes podem 

ser melhor utilizados e promovidos – visando desenvolver outros segmentos e minimizar a 

sazonalidade. Recursos como a fauna e flora, trilhas diversas, pesca da tainha, passeios 

náuticos, atividades esportivas como stand up paddle, vôo de parapente, ainda são pouco 

explorados pela comunidade e por empresários, além de receber pouco ou nenhum apoio 

dos órgãos municipais e governamentais.  

 Visando reverter esses e outros pontos apresentou-se uma série de 

recomendações, traduzidas em Planos de ação, que podem ser apropriados pelo poder 

público e iniciativa privada para subsidiar a elaboração de um Planejamento Turístico, 

para criação de projetos e ou elaboração de produtos. Bem como as informações 

presentes neste relatório podem fundamentar novas ações objetivando o desenvolvimento 

do turismo no município de Palhoça.  
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