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RESUMO 

 

Este estudo tem como princípio fornecer subsídios e ampliar as oportunidades para o 
desenvolvimento sustentável do turismo náutico no balneário de Pontal do Sul, litoral 
do Paraná, onde, as dimensões econômica, ambiental e social atuam como 
protagonistas e em harmonia. Para tal, buscou-se escutar e interpretar os anseios do 
turista náutico com a relação à infraestrutura, pondera-las perante as legislações 
vigentes e suas regulamentações e padronizações e por fim, contribuir para que todas 
as recomendações tenham o menor impacto ambiental no balneário de Pontal do Sul. 
Os levantamentos da infraestrutura náutica atual e as principais dificuldades para o 
desenvolvimento foram importantes para determinar as oportunidades de melhoria 
para ampliar a sua atratividade turística. Os turistas atualmente buscam informações 
em sites relacionados a turismo com ranking sobre pontos de interesse, hospitalidade, 
segurança e conforto e também por postagens (mídia espontânea) de conhecidos por 
meio de mídia social, ou seja, as ações realizadas para aumentar a atratividade do 
balneário de Pontal do Sul devem necessariamente estar conectadas a uma ação 
promocional atuante de forma a atingir os futuros turistas. Por fim, toda implementação 
sugerida e seus impactos, sejam eles, econômicos, ambientais e sociais devem ter 
um acompanhamento das partes interessadas, seja ela a população ou o poder 
público, afim de se evitar desvios no plano principal, que é o desenvolvimento 
sustentável do turismo náutico no balneário de Pontal do Sul. 
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento Sustentável, Turismo Náutico, Infraestrutura 
Náutica, Atratividade Turística.                
 
  



ABSTRACT 

 

This study has the principle of providing subsidies and expanding opportunities for the 
sustainable development of nautical tourism in the region of Pontal do Sul, coast of 
Paraná, where the economic, environmental and social dimensions act as protagonists 
and in harmony. To this end, we sought to listen to and interpret the wishes of the 
nautical tourist with regard to infrastructure, ponder them before the current laws and 
their regulations and standards and, finally, contribute so that all recommendations 
have the lowest environmental impact in the region. The surveys of the current nautical 
infrastructure and the main obstacles to development were important to determine the 
opportunities for improvement to increase the region's tourist attractiveness. Tourists 
currently seek information on tourism-related sites with ranking on points of interest, 
hospitality, safety and comfort and they check through posts (spontaneous media) of 
acquaintances through social media, that is, actions taken to increase the 
attractiveness of the region, should be necessarily connected to an active promotional 
action in order to reach future tourists. Finally, any suggested implementation and its 
impacts, being they, economic, environmental and social, the stakeholders should 
monitor them, be it the population or the government, in order to avoid deviations in 
the main plan, which is the sustainable development of the nautical tourism in the 
balneary of Pontal do Sul. 

 

Key words: Sustainable Development, Nautical Tourism, Nautical Infrastructure, 
Tourist Attractiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O turismo é um dos setores mais importantes da economia mundial, o qual de 

acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT) em 2018, gerou uma receita 

anual de US$8,8 trilhão ao PIB mundial (10,4%) com crescimento esperado anual 

entre 3 e 4% (MTUR, 2019). O setor foi responsável por 319 milhões de empregos, 

tornando-se protagonista da abertura de 1 em cada 10 postos de trabalho no mundo. 

O segmento de turismo náutico vem apresentando um crescimento constante ao longo 

dos anos, como o caso de Portugal, onde houve o crescimento de 7% ao ano, no 

período entre 2000 e 2007 e segundo dados da Cooperação Tecnológica de Portugal 

(COTEC Portugal), o mar Português gera 11% do PIB, 12% do emprego, 19% dos 

impostos indiretos e 90% da receita de turismo. Outro exemplo da importância do 

turismo náutico vem da Turquia que de acordo com Ministério de Transportes da 

Turquia (2011), o total de receitas vindas do turismo náutico foi de aproximada de USD 

8Bi. Esta receita representa cerca de 20% do total de receita de turismo da Turquia, o 

que indica que o turismo náutico cria uma contribuição relevante para a economia do 

país. Além disso, estima-se que o turismo náutico crie uma economia avaliada em 300 

bilhões de dólares na região do Mediterrâneo. 

Países que reconheceram este potencial, vem investindo em políticas para 

estimular esta atividade. De acordo com Rodrigues (2001), o turismo já representa um 

dos produtos mais comercializados internacionalmente, apenas colocando-se atrás do 

petróleo e da indústria de armamentos. 

No Brasil, de acordo com Ministério do Turismo Brasileiro (2019), em 2018 o 

turismo representou 7,9% do Produto Interno Bruto (PIB), gerando US$ 5,92 bilhões 

de receita anual e empregou 6,9 milhões de brasileiros. O segmento de turismo 

náutico em 2003, por meio do Ministério do Turismo criou o Grupo Técnico Temático 

de Turismo Náutico da Câmara Temática de Segmentação, no âmbito do Conselho 

Nacional de Turismo (CNT), com a premissa de estruturar e promover este segmento.  

Turismo Náutico – Orientações Básicas” (Brasil, 2008), o qual atualmente 

encontra-se em sua 3ª edição (Brasil, 2010), foi um grande avanço para a época, 

colocando o turismo náutico na agenda governamental.  

O turismo náutico é majoritariamente uma atividade de lazer, que está ligada 

ao litoral, rios, lagos, lagoas e também a esportes náuticos de embarcações pequenas 

até grandes navios (BRASIL, 2010). 
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Outro ponto importante quando se aborda o turismo náutico e sua 

infraestrutura, é a falta de complementariedade turística da região, já que o turista ou 

visitante não permanece todo o tempo dentro do barco ou da marina, portanto seria 

importante tratar a área de marina como um local de interesse, disponibilizando ao 

usuário infraestrutura turística adequada à quem a visita. 

Em áreas litorâneas a atividade turística, desde que bem planejada, pode 

auxiliar no desenvolvimento local, na organização de sistemas mais eficientes de 

transporte, gerar trabalho e renda e colaborar economicamente para manutenção de 

sítios históricos e culturais e movimenta diversos setores produtivos (SANSOLO; 

CRUZ, 2003). No entanto, o turismo também pode desencadear alguns efeitos 

negativos como degradação da qualidade da água e do ar, destruição da vida 

selvagem e vegetação, degradação de ambientes costeiros e alteração histórico 

cultural da região visitada (CARMO; SILVA, 2009). 

O potencial de expansão do turismo náutico no Brasil é expressivo levando-se 

em conta que possui 7.367km de litoral com 2.095 praias e uma rede hidrográfica de 

55.457km2 sendo 41.827km de hidrovias (IBGE 2011).       

O relatório da Associação de Construtores de Barcos e Implementos ACOBAR 

(2015), a frota nacional de embarcações de esporte e lazer está estimada em cerca 

de 320.000 unidades, composta de embarcações acima de 14 pés, e neste total estão 

incluídas embarcações movidas a vela e a motor, pequenos barcos de apoio, 

monotipos e barcos de competição offshore, indica a relação de 1 barco / 572 pessoas. 

Comparado com o Reino Unido seria 1 barco / 62 pessoas (BRITISH MARINE, 2017) 

e os Grandes Lagos / EUA de 1 barco / 19 pessoas (GREAT LAKE COMMISION, 

2008), indicando potencial de crescimento neste segmento de turismo. 

O turismo no Paraná passou a ser mais difundido após a criação da lei 15.973 

de 13 de novembro de 2008, que estabeleceu a Política de Turismo do Paraná, 

constituindo um conjunto de estratégias e prioridades que orientam o desenvolvimento 

sustentável do turismo no Estado, originando em 2011, o Plano de Turismo do Estado 

do Panará 2012-2015. Entretanto, este plano menciona somente o trabalho realizado 

pelo GT Náutico e o projeto Navega Paraná tendo como foco principal tornar o Paraná 

em um destino de cruzeiros marítimos com a implantação do terminal de passageiros 

em parceria com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. De acodo 

com a Paraná Turismo (2015), desde 1998 foram realizadas somente 47 paradas de 
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navios turísticos no porto de Paranaguá, sendo que 2015/2016 foram programadas 

paradas escalas de visitas de navios da Pullmantur.  

Em 2016, este plano turístico foi atualizado e renomeado como Paraná 

Turístico 2026. Dentro deste plano, o turismo náutico aparece com maior evidência, 

apontando regiões propícias à prática de turismo náutico, dentre elas o balneário de 

Pontal do Sul, o qual é parte integrante deste estudo. Com o plano Paraná Turístico 

2026, o Paraná quer se tornar uma referência internacional no turismo náutico. 

Importante também ressaltar as preocupações ambientais no desenvolvimento 

do turismo. Existem vários estudos que indicam que o turismo, desde que não tenha 

um desenvolvimento sustentável, impacta significativamente o meio ambiente. 

Algumas regiões litorâneas do país experimentam condições de grande impacto, a 

sobrecarga do turismo sem planejamento resultando na saturação das condições 

ambientais (alto índice de poluição e lixo) acabando por inviabilizar a própria atividade 

(MENDONÇA, 2001).   

Quando comparado a outros polos turísticos náuticos que estão próximos a 

cidades importantes não litorâneas, como São e Paulo / SP, e a relação entre os seus 

planos diretores no desenvolvimento do turismo náutico, ainda se encontra um baixo 

índice de desenvolvimento e atratividade do turismo náutico das regiões litorâneas do 

Paraná.  

Frente ao exposto este estudo tem como objetivos: 

 

1.1 Objetivo Geral e Específicos 

 

Objetivo Geral  

 

Desenvolver propostas de mecanismo para o estímulo ao desenvolvimento 

sustentável do turismo náutico no balneário de Pontal do Sul / PR.     

 

Objetivos Específicos 

 

• Avaliar o cenário do turismo náutico atual; 

• Identificar o perfil do turista náutico e as suas expectativas em relação ao 

desenvolvimento sustentável; 

• Identificar as principais dificuldades na ampliação e/ou implantação de marinas; 
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• Recomendar ações para o desenvolvimento sustentável da atividade turística 

náutica.  

• Gerar indicadores de evolução do desenvolvimento sustentável da atividade 

turística náutica. 

 

1.2 Justificativa  

 

O estudo interessa ao município de Pontal do Paraná, já que por meio das 

recomendações, poderá avançar e colocar no mapa Brasileiro, o balneário de Pontal 

dos Sul como um polo do turismo náutico do Paraná, gerando um desenvolvimento 

socioeconômico, por meio do aumento das receitas para novos investimentos locais 

e na geração de novos empregos. O estudo também possui relevância a outros 

municípios litorâneos e de águas abrigadas onde o turismo náutico possa ser aplicado 

de forma sustentável. Atualmente as regiões NE, mais especificamente nas cidades 

de Aracaju, Maceió e Natal e na Região CO em cidades como a de Cuiabá e Palmas 

são grandes polos turísticos, mas de baixa absorção por parte do turismo náutico. 

Com o desenvolvimento do turismo náutico no balneário de Pontal do Sul / PR, 

toda a cadeia da indústria náutica, tais como, estaleiros, fornecedores de produtos e 

insumos, sem esquecer a parte de serviços diretos (manutenção, escolas náuticas, 

venda de acessórios) e indiretos (restaurantes, hotéis, etc.), também serão 

impactadas positivamente com o aumento na venda de seus produtos e serviços.  

 A metodologia desenvolvida com base nos indicadores de sustentabilidade 

que permite a recomendações de ações para desenvolvimento do turismo náutico 

representa a principal contribuição acadêmica do trabalho, com perspectiva de 

aplicação em outros estudos nas diferentes regiões do País.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Governança Sustentável 

 

Para o Banco Mundial (1992), governança é o exercício da autoridade, controle, 

administração, poder de governo, ou ainda a maneira pela qual o poder é exercido na 

administração dos recursos sociais e econômicos de um país visando o 

desenvolvimento, implicando sobre a capacidade dos governos de planejar, formular 

e implementar políticas e cumprir funções (DINIZ, 1995). 

Santos (1997) refere-se à governança como o 'modus operandi' das políticas 

governamentais, que inclui, dentre outras, questões ligadas ao formato político-

institucional do processo decisório, a definição do 'mix' apropriado de financiamento 

de políticas e ao alcance geral dos programas.  

Governança é a estrutura do sistema social e econômico e das estruturas legais 

e políticas por meio das quais a humanidade se administra (World Humanity Action 

Trust – WHAT 2000). 

Para a Comissão Europeia (2001), a boa governança consiste em abertura e 

participação, responsabilidade, coerência efetiva, eficiência (proporcionalidade) e 

maior sensibilidade ao contexto imediato prometido pela subsidiariedade. 

De acordo com Ayre e Callway (2005), o futuro da governança sustentável 

depende não apenas de uma ciência melhor para informar a formulação de políticas, 

mas também de processos políticos mais ricos que abrem debates sobre justiça e as 

implicações em longo prazo de diferentes abordagens de gestão.   

A governança sustentável envolve uma combinação de instituições, processos, 

instrumentos e atores governamentais e não governamentais, ou seja, envolve muito 

mais do que simplesmente uma questão de escolha de instrumentos (WEBB, 2005 p 

243).  

Santos (1997) também evidência que uma “boa” governança é um requisito 

fundamental para um desenvolvimento sustentável, que incorpora ao crescimento 

econômico equidade social e também direitos humanos. 

Para Young (2013), em nível mais geral, a governança é uma função social 

centrada em esforços para orientar ou orientar as ações de grupos humanos desde 

pequenos, associações locais à sociedade internacional em direção à conquista dos 

fins desejados e longe dos resultados considerados indesejáveis. 
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Young (2013) também aponta a necessidade de governança já que “é fácil 

mostrar que a presença de um governo no sentido normal do termo não é suficiente 

ou necessária para ter êxito na função de governança” (p. 4). 

  

2.2 Desenvolvimento Sustentável 

 

2.2.1 Definições e Princípios  

 

A palavra sustentabilidade foi utilizada inicialmente por biólogos de populações 

e engenheiros florestais para o estudo do reino vegetal e animal vis-à-vis à exploração 

desses recursos pelo homem e só na década de 1970 foi transposta para as atividades 

econômicas em geral (CHECHIN, 2008). A questão era saber se um processo poderia 

ser comprometido pela destruição de seus próprios alicerces naturais (VEIGA, 2005). 

A legitimação da expressão “desenvolvimento sustentável” na década de 1980, negou 

a incompatibilidade inerente entre o crescimento econômico contínuo e a conservação 

da natureza (NOBRE; AMAZONAS, 2002). A definição de desenvolvimento 

sustentável é essencialmente política, iniciada com a divulgação do relatório da 

Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMD) da ONU, em 1987, 

conhecido como Relatório Brundtland.  

O desenvolvimento sustentável de acordo com o Relatório Brundtland - ONU 

(1987) é definido como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades.  

Em reflexão da Lei da Entropia – “a lei suprema da evolução de toda a 

realidade” (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p.162) – para explicar os processos de 

produção industrial, nos faz pensar sobre qual sustentabilidade ambiental que 

acreditamos, além de demonstrar que ela se torna impossível na dimensão biofísica 

e nos mostra que para que os termos desenvolvimento sustentável e sustentabilidade 

não representem simplesmente uma inovação retórica, é preciso se atentar ao duplo 

aspecto da relação entre processo econômico e natureza, isto é, o esgotamento dos 

recursos naturais e a saída inevitável de resíduos que dele deriva. Por isso, 

acreditamos que o conceito de sustentabilidade ambiental deve ser analisado como 

uma hipótese em uma dimensão intertemporal e, portanto, discutida na escala do 

tempo histórico (MARQUES; MACHADO, 2014).  
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A sustentabilidade deve, então, ser “resultado de um processo histórico por 

meio do qual adquire materialidade” (LOUREIRO, 2012, p. 71), sendo, portanto, a 

busca pelo prolongamento da espécie. 

Para Cardoso (1995), o desenvolvimento não é apenas o crescimento 

econômico, mas “uma combinação complexa entre valores de moralidade, justiça, 

bem-estar e sua realização efetiva” (p. 153), os quais vêm sofrendo alterações ao 

longo tempo e isso também se verifica na:    

 

[...] multiplicação dos atores que participam com vigor no processo de 

articulação de demandas. O campo político se amplia e passa a incluir, além 

dos partidos, as organizações não governamentais – que proliferaram de forma 

extraordinária no Brasil; a imprensa, que exerce um vigoroso papel crítico, os 

sindicatos e suas centrais, os grupos empresariais, as comunidades 

(CARDOSO, 1995, p. 152-3).  

  

O conceito de sustentabilidade de acordo os princípios de Sachs (1993) são 

compostos pelas seguintes dimensões: 

 

a. Sustentabilidade Ecológica - Entendida como a proteção da natureza e da 

diversidade biológica; portanto, o desenvolvimento turístico de respeitar a 

“capacidade de suporte” dos ecossistemas, limitar o consumo dos recursos 

naturais, e provocar o mínimo de danos aos sistemas de sustentação da 

vida; 

b. Sustentabilidade Social - Fundamentada no estabelecimento de um 

processo de desenvolvimento que conduza a um padrão estável de 

crescimento, com uma distribuição mais equitativa de renda, redução das 

atuais diferenças sociais e garantia dos direitos de cidadania; 

c. Sustentabilidade Cultural - Implica a necessidade de se buscar soluções 

de âmbito local, utilizando-se as potencialidades das culturas específicas, 

considerando a identidade cultural e o modo de vida local, assim como a 

participação da população local nos processos decisórios e na formulação 

e gestão de programas e planos de desenvolvimento turístico; 

d. Sustentabilidade Econômica - Aquela que assegura o crescimento 

econômico para as gerações atuais e, ao mesmo tempo, o manejo 

responsável dos recursos naturais, que deverão satisfazer as 

necessidades das gerações futuras; 

e. Sustentabilidade Espacial - Baseia-se na distribuição geográfica mais 

equilibrada dos assentamentos turísticos para evitar a superconcentração 
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de pessoas, de equipamentos e de infraestrutura turística e, 

consequentemente diminuir a destruição de ecossistemas frágeis e a 

deterioração da qualidade da experiência do turista (p.37). 

 

Sachs (2000) reconceitualiza o termo, apresentando, numa visão ampliada, “o 

desenvolvimento como apropriação efetiva de todos os direitos humanos, políticos, 

sociais e econômicos e culturais, incluindo-se aí o direito coletivo ao meio ambiente” 

(p. 60). 

Para Sen (2000), desenvolvimento não é “crescimento do Produto Nacional 

Bruto (PNB), aumento da renda pessoal, industrialização, avanço tecnológico ou 

modernização social” (p.17), pois se pode ter aumento do PNB e, ao mesmo tempo, 

aumento das taxas de mortalidade infantil. 

Na concepção de Claro e Amâncio (2008), o foco do desenvolvimento 

sustentável deve incidir no equilíbrio da proteção ambiental com o desenvolvimento 

social e econômico, induzindo os gestores de organizações públicas e privadas, e 

demais organizações não governamentais, à responsabilidade comum no processo 

de mudança, em que a exploração de recursos naturais, investimentos financeiros e 

tecnologias deverão adquirir uma relação harmoniosa. 

Sachs (2008) explica que desenvolvimento sustentável inclui uma dimensão 

importante, muitas vezes ignorada pelas sociedades – a dimensão da sustentabilidade 

social. Ela está alicerçada pela ética sobre as populações e sociedades, na 

perspectiva de “buscar soluções triplamente vencedoras, eliminando o crescimento 

selvagem obtido ao custo de elevadas externalidades negativas, tanto sociais quanto 

ambientais” (p. 15). 

A teoria sobre o desenvolvimento sustentável tem sido tema de constantes 

debates por organizações internacionais, contudo, todos os conceitos incutem a 

predominância das três dimensões mais relevantes: econômica, social, ambiental ou 

ecológica (CLARO; AMÂNCIO, 2008). Não é possível estuda-las de forma 

independente, já que o desenvolvimento sustentável envolve as diferentes 

abordagens do bem-estar de uma sociedade, enfatizadas nestas dimensões. 

Sachs (2008) aborda cinco dimensões (ecológica, social, cultural, econômica e 

espacial) para o desenvolvimento sustentável, os quais são também discutidos por 

Seiffert (2011) com a inclusão de uma sexta dimensão (tecnologia). Para Sachs 

(2008), a compreensão das dimensões para a sustentabilidade é fundamental por 
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motivos intrínsecos como instrumentais, devido à ameaça ditadora da exacerbação 

capitalista sobre muitos locais do planeta. 

A dimensão da sustentabilidade ambiental, também conhecida por ecológica, 

condiz aos sistemas de sustentação da vida como provedores de recursos, assim 

como busca também, por meio da tecnologia, ampliar a capacidade de renovação dos 

recursos naturais e diminuir o teor de resíduos no meio natural, visando à proteção 

ambiental dos ecossistemas (SACHS, 2008).  

Na área empresarial a sustentabilidade ambiental procura estimular as 

empresas a adotarem práticas de mínimo impacto nos seus processos, na intenção 

de contribuir para a integração da gestão ambiental na rotina de trabalho de todos os 

colaboradores, iniciando pela alta administração. Claro e Amâncio (2008) confirmam 

que “o papel da alta administração é fundamental para que as iniciativas e os esforços 

da organização rumo à proteção e às responsabilidades socioambientais tenham 

sucesso” (p293). Na prática, isso significa redução dos efeitos ambientais negativos 

no meio ambiente, por meio de atividades permanentes de monitoramento, inclusão 

de tecnologias no processo, análise do ciclo de vida do produto, entre outras (CLARO; 

AMÂNCIO, 2008).  

Seiffert (2011) considera a dimensão ambiental pela limitação do consumo de 

combustíveis fósseis e de outros recursos não renováveis, redução do volume de 

resíduos gerados e outros tipos de poluição, autolimitação do consumo material pelos 

países ricos, aumento da pesquisa de tecnologias limpas para a produção mais limpa 

e, a definição de diretrizes para uma adequada proteção ambiental.  No contexto da 

dimensão econômica, Sachs (2008) condiciona a aplicação de recursos de forma mais 

eficiente, junto ao princípio da equidade. A sustentabilidade econômica inclui a 

economia formal, mas também as atividades informais, que naturalmente proveem 

serviços para os indivíduos, aumentando a renda monetária e o padrão de vida da 

sociedade (CLARO; AMÂNCIO, 2008).  

A dimensão social visa o aspecto social relacionado à qualidade de vida dos 

seres humanos, bem como suas habilidades, dedicação e experiências (CLARO; 

AMÂNCIO, 2008). Sachs (2008) acredita que a sustentabilidade social está baseada 

na redução das diferenças entre a opulência e a miséria, por meio de uma 

engrenagem, que engloba, por exemplo, nivelamento do padrão de renda da 

população; acesso à educação, moradia e alimentação, entre outros, com garantias 

ao atendimento às necessidades biofisiológicas e de formação intelectual. Para o 
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pressuposto social, Seiffert (2011) salienta a importância da equidade intrageracional 

e intergeracional. 

A dimensão cultural está envolta aos processos que viabilizem mudanças 

culturais e que ampliem o conceito de eco-desenvolvimento para o ecossistema local. 

Ao mesmo tempo em que se deve respeitar a cultura local, uma vez que esta é 

inerente à história do ser humano, sendo importante e necessária a conservação do 

patrimônio histórico-cultural dentro do sistema (SACHS, 2008; SEIFFERT, 2011). 

Seiffert (2011) acrescenta a importância de incorporar valores ambientais por meio da 

educação ambiental, uma vez que o processo educacional efetivo tem a capacidade 

de moldar o caráter dos indivíduos, formando cidadãos completos e ambientalmente 

sensibilizados.  

Seiffert (2011) explicam que a sustentabilidade econômica pode ser alcançada 

pela alocação eficiente dos recursos e pelos investimentos públicos e privados nos 

serviços básicos de infraestrutura, de forma equilibrada. Isso implica na valorização 

do bem ambiental no processo produtivo.  

A quarta dimensão da sustentabilidade citadas por Sachs (2008) e Seiffert 

(2011) denomina-se espacial, geográfica ou territorial. Esta se caracteriza pela 

distribuição espacial dos recursos, das populações e das atividades. Seu objetivo está 

em reduzir a concentração da população nas áreas metropolitanas; frear a destruição 

dos ecossistemas; alavancar a agricultura por meio de técnicas sustentáveis (SACHS, 

2008).  

Seiffert (2011) refere-se ainda à necessidade de estruturação de uma 

configuração rural-urbana mais equilibrada, com melhor distribuição territorial dos 

assentamentos humanos e atividades econômicas. De acordo com o autor, esta 

dimensão está relacionada com diversas formas de poluição, decorrentes do processo 

de urbanização e verticalização demasiada nos aglomerados urbanos, limitando cada 

vez mais o espaço físico das cidades. Ademais, a degradação ambiental nas áreas 

agrícolas e os desequilíbrios ambientais são provocados por processos de produção 

e ocupação dos espaços físicos ecologicamente inadequados, ampliando as 

desigualdades sociais.  

A tecnologia é acrescentada por Seiffert (2011), como a sexta dimensão à 

sustentabilidade. De acordo com o autor, as dinâmicas socioeconômicas e ambientais 

e suas relações com o desenvolvimento sustentável requer a inclusão das inúmeras 

alternativas tecnológicas para auxiliar os processos produtivos, adaptando-os a 
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melhor eficiência na prevenção e redução de recursos ao longo da cadeia produtiva. 

A tecnologia faz o papel de agente criador de desenvolvimento para a busca de 

soluções de conservação dos recursos limitados. A esse respeito, Mitidieri (2009) 

afirma:  

Para a busca de alternativas aliadas ao uso da tecnologia, seria recomendável 

adotar políticas de desenvolvimento tecnológico que considerem as diversas 

dimensões da sustentabilidade. O campo da gestão tecnológica oferece um 

espaço privilegiado sobre as formas mais adequadas de se assegurar a 

harmonização de objetivos sociais, econômicos, políticos, culturais, espaciais 

e ambientais (p.40).  

 

Figura 01 - Pilares do Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: Seiffert, 2011, p37. 

 

A participação social de acordo com Bass e Clayton (2002), tem aparecido 

como elemento chave nas estratégias para o desenvolvimento sustentável, vinculada 

ao entendimento da necessidade de compromisso e consenso da representatividade 

social, no intuito de prover mudanças positivas nos modos de vida da coletividade. 

Contudo o desenvolvimento sustentável também é desacreditado por alguns 

autores como Cabette (2004), que o considera um modelo antropocêntrico; Brüseke 

(2003), vê problemas diversos em diferentes níveis da vida social; Cavalcanti (1998), 

indica que precisa haver uma mudança real do comportamento humano para 

obedecer as leis da natureza; Vecchiatti (2004), comenta a dificuldade do 
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desenvolvimento cultural, ainda visto como supérfluo; Leff (2006), não visualiza esse 

novo modelo de desenvolvimento com as propostas éticas e econômicas da 

sociedade atual. Enquanto outros autores como Hales e Prescott-Allen (2002) e Bellen 

(2005), verificam uma tendência com mudanças positivas com mensurações claras 

dos diversos indicadores de sustentabilidade existentes. Contudo, todos os autores 

concordam que existe uma necessidade urgente de mudanças, a sociedade de 

consumo não resiste à falta de recursos e esses mesmos recursos também viabilizam, 

principalmente, a vida do Homo Sapiens e de muitas outras espécies no planeta Terra 

(RABELO, SALES LIMA, 2007, p57) 

De acordo com Veiga (2005), não há qualquer evidência que permita afirmar 

que os estilos de crescimento econômico acelerado dos últimos dois séculos sejam 

ambientalmente sustentáveis.  

Pode ser caracterizado que para termos o desenvolvimento sustentável, deve-

se considerar as necessidades atuais sem comprometer as gerações futuras, criando 

assim um desenvolvimento contínuo.  

   

2.2.2 Indicadores de desenvolvimento sustentável  

 

Originados do latim – indicare - os indicadores são utilizados há bastante tempo 

para comunicar tendências. Desse modo, os indicadores de sustentabilidade 

comunicam o progresso em direção a uma meta de forma simples e objetiva o 

suficiente para retratarem o mais próximo da realidade, mas dando ênfase aos 

fenômenos que tenham ligações entre a ação humana e suas consequências, isso 

porque têm a capacidade de abordar os diferentes segmentos social, ambiental e 

econômico de forma conjunta (BELLEN, 2005). 

O principal motivo para se usarem indicadores, apontado por BELLEN (2005), 

é a possibilidade de 

[...] agregar e quantificar informações de modo que sua significância fique mais 

aparente. Os indicadores simplificam as informações sobre fenômenos 

complexos tentando melhorar com isso o processo de comunicação (p. 42-43).  

 

Os indicadores, de acordo com BELLEN, (2007), auxiliam as seguintes 

atividades: “avaliação de condições e tendências; comparação entre lugares e 

situações; avaliação de condições e tendências em relação às metas e aos objetivos” 
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e podem “prover informações de advertência e antecipar futuras condições e 

tendências” (BELLEN, 2007, p. 43) 

Não se pode deixar de dizer que, para os indicadores de desenvolvimento 

sustentável serem utilizados como ferramenta, é necessário possuírem as seguintes 

características, segundo Meadows (1998):   

I. Devem ser claros nos valores, não são desejáveis as incertezas nas 

direções que são consideradas corretas ou incorretas.  

II. Devem ser claros em seu conteúdo, devem ser entendíveis, com unidades 

que façam sentido.  

III. Devem ser suficientemente elaborados para impulsionar a ação política.  

IV. Devem ser relevantes politicamente, para todos os atores sociais, mesmo 

para aqueles menos poderosos.  

V. Devem ser factíveis, isto é, mensuráveis dentro de um custo razoável.  

VI. Devem ser suficientes, ou seja, deve-se achar um meio-termo entre o 

excesso de informações e as informações insuficientes, para que se 

forneça um quadro adequado da situação.  

VII. Devem ser possíveis em sua compilação, sem necessidade excessiva de 

tempo.  

VIII. Devem estar situados dentro de uma escala apropriada, nem super nem 

subagregados.  

IX. Devem ser democráticos; as pessoas devem ter acesso à seleção e às 

informações resultantes da aplicação da ferramenta.  

X. Devem ser suplementares, devem incluir elementos que as pessoas não 

possam medir por si próprias.   

XI. Devem ser participativos, no sentido de se utilizar elementos que as 

pessoas, os atores, possam mensurar por si próprios, além da compilação 

e divulgação dos resultados.  

XII. Devem ser hierárquicos, para que os usuários possam descer na pirâmide 

de informações se desejarem, mas, ao mesmo tempo, transmitir a 

mensagem principal rapidamente.  

XIII. Devem ser físicos, uma vez que a sustentabilidade está ligada, em grande 

parte, a problemas físicos, como água, poluentes, florestas, alimentos. É 

desejável, na medida do possível, que se meça a sustentabilidade através 

de unidades físicas (toneladas de petróleo e não seu preço, expectativa de 

vida e não gastos com saúde).  

XIV. Devem ser condutores, ou seja, devem fornecer informações que 

conduzam à ação.  

XV. Devem ser provocativos, levando à discussão, ao aprendizado e à 

mudança (BELLEN, 2007, p. 60; MEADOWS, 1998, p. 1718). 
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  Em 1992, a Agenda 21, no capítulo 40, faz menção explícita à necessidade de 

criação de indicadores em âmbito global, nacional e local para as diferentes 

atividades, como a industrial (PHILIPPI JR, 2005). 

A Comissão para o Desenvolvimento Sustentável (CSD) das Nações Unidas 

elaborou os indicadores de desenvolvimento sustentável que, inicialmente, eram 143 

e, posteriormente, foram reduzidos para 57. A metodologia desenvolvida para a 

obtenção desses indicadores é, atualmente, utilizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010). 

Em 2000, as Universidades de Columbia e Yale criaram o Índice de 

Sustentabilidade Ambiental (ESI), aqui detalhado no capítulo de indicadores, com o 

objetivo de comparar os países em relação à evolução ambiental. Após receber 

críticas, o ESI foi aperfeiçoado e deu lugar ao Índice de Desempenho Ambiental (EPI), 

que incorporou as Metas de Desenvolvimento do Milênio. 

No Brasil, em 2004, outro avanço nos indicadores foi o lançamento do Índice 

DNA–Brasil pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPP) da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), que é um índice composto por sete dimensões: 

bem-estar econômico, competitividade econômica, condições socioambientais, 

educação, saúde, proteção básica e coesão social (VEIGA, 2005). O Índice DNA-

Brasil é uma tentativa de evitar o reducionismo contido nos índices sintéticos, e, ao 

mesmo tempo, servir de direcionamento para esforços de desenvolvimento e ser um 

(entre outros) parâmetro para a elaboração de políticas públicas (BIASOTO JR, DI 

GIOVANNI, DACHS, SILVA, 2006, p.5)  

Por meio da aplicação da técnica Delphi, Listone e Turoff (2002) define a 

classificação de indicadores em escala de importância. A partir dos fatores que 

definem cada escala, pode-se explicar a diferença de importância entre os graus da 

escala:  

- Muito importante: são os indicadores mais relevantes, os primeiros em ordem 

de prioridade e devem ser observados;  

- Importante: é um indicador relevante, mas em segunda ordem de prioridade, 

tem impacto significativo, porém, outras questões devem ser tratadas;  

- Desejável: não é significativa a relevância do indicador que está em terceira 

ordem de prioridade;  

- Não prioritário: o indicador não é considerado relevante; 
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- Dispensável: não há necessidade desse indicador (LINSTONE E TUROFF, 

2002, p. 87). 

 

Pode-se notar, que desde a definição da palavra desenvolvimento sustentável, 

criado na década de 1970, houve uma grande evolução em seu conceito e a forma de 

abordar as diferentes dimensões criadas e estudadas ao longo das décadas. Muitas 

instituições utilizam a definição o desenvolvimento sustentável como parte de sua 

visão/missão, mas no mundo real parte da estratégia para um desenvolvimento 

sustentável pode sucumbir com a incessante busca pelo crescimento e a grande 

competitivida imposta pelo mercado. 

  

2.3 O Setor Náutico 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Construtores de Barcos e seus 

Implementos (ACOBAR, 2012), o Brasil possui uma frota de pouco mais de 70 mil 

embarcações acima de 16 pés, o que inclui lanchas, veleiros e iates, sendo que as 

embarcações a motor acima de 32 pés representam entre 35% a 40% da frota 

nacional e cerca de 60% das embarcações a motor têm entre 16 e 26 pés. 

Ainda de acordo com a ACOBAR (2012), os veleiros, mais de 50% da frota 

brasileira têm tamanho igual ou inferior a 26 pés, o que os torna adequados para 

navegação costeira e em águas abrigadas como lagoas, rios, baías e enseadas. A 

distribuição da frota por tamanho é ilustrado no Gráfico  01. 
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Gráfico 01 - Frota Brasileira de Embarcações (motor e vela) por Tamanho 

 

 

Fonte: ACOBAR, 2012 

 

Com relação a distribuição da frota de embarcações por região, pode-se 

verificar conforme o Gráfico 02 que a maior parte ainda está concentrado nas regiões 

Sudeste e Sul, onde o turismo náutico está mais bem consolidado e por consequência 

onde está situada a maior parte das estruturas de apoio náutico.  
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Gráfico 02 - Distribuição de Frota de Embarcações Brasileira

 
Fonte: ACOBAR, 2012 

 

O Brasil possui um potencial um potencial de cerca de 42 mil quilômetros de rios 

navegáveis, mas pode-se notar através do Gráfico 02 que a grande concentração de 

embarcações está localizada no litoral do Brasil. 

 

Gráfico 03 - Distribuição da Frota Nacional de Embarcações de Recreio no Brasil 

 

Fonte: ACOBAR, 2012. 
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A alta concentração da frota de embarcação no litoral, conforme revela o 

Gráfico 03, está associada a distância da cidade aos pontos de acesso a rios e lagos 

e a falta de infraestrutura náutica. 

Em questões de infraestrutura e serviços, são cerca de 400 locais de apoio 

náutico em 19 estados brasileiros. Ainda na área de serviços náuticos, há 103 

estaleiros, 445 fabricantes de equipamentos e acessórios, 84 varejistas 

especializados, 23 prestadores de serviços e 12 importadores (Mtur, 2014) 

De acordo com a ACOBAR (2012), considerando as estruturas de apoio náutico 

no país, estima-se que 40.547 embarcações a motor e 6.430 embarcações a vela 

estejam abrigadas em estruturas formais de apoio náutico, o que corresponde a 

aproximadamente 70% da frota. Cerca de 16% da frota está alocada em casas dos 

proprietários ou fundeadas em baías, rios, lagoas e enseadas. Outros 14% estão 

alocadas em estruturas irregulares. A distribuição e a alocação das embarcações são 

ilustradas no Quadro 01. 

 

Quadro 01 - Distribuição e Alocação das Embarcações por Estrutura 

 

Fonte: ACOBAR, 2012 

 

Ainda de acordo com a ACOBAR (2012), a categoria mais encontrada nas 

estruturas de apoio náutico brasileiras é para as lanchas entre 20 e 26 pés.  

Para avançar no estudo do turismo náutico, se faz necessário uma base de 

conhecimento que remetem as características e procedimentos náuticos: 

 

2.3.1 Embarcações Náuticas – NORMAN-02-DCP 

 

A NORMAN - Norma da Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de 

Esporte e Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e 

Lanchas Veleiros

Embarcações em 

Estruturas Regulares
40.574 6.431

Embarcações em 

Estruturas Irregulares
8.115 1.286

Embarcações Abrigadas 

em Casa ou Poitas
9.738 1.543

TOTAL 58.427 9.260 67.687
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Entidades Desportivas Náuticas (Marinha do Brasil), rege o modelo de embarcações 

e a forma de utilização no Brasil. 

Entende-se por embarcação a construção sujeita à inscrição na autoridade 

marítima e suscetível de se locomover na água, por meios próprios ou não, 

transportando pessoas, classificadas pela Marinha do Brasil em: 

-  Embarcação de grande porte ou Iate: com comprimento igual ou maior do que 

24 metros;  

-  Embarcação de médio porte: com comprimento inferior a 24 metros, exceto as 

miúdas;  

- Embarcações miúdas: com comprimento inferior a cinco metros ou com 

comprimento superior a cinco metros que apresentem as seguintes características: 

convés aberto; convés fechado sem cabine habitável e sem propulsão mecânica fixa 

e que, caso utilizem motor de popa, este não exceda 30 HP. 

As embarcações de esporte e/ou recreio, com ou sem propulsão, também são 

classificadas pela NORMAN-03/DCP – Normas da Autoridade Marítima para 

Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para Cadastramento e 

Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas – de acordo 

com a área de navegação e com o tipo de embarcação. 

Considera-se embarcação de turismo a construção inscrita na autoridade 

marítima, apta ao transporte de pessoas, que possua como finalidade a oferta de 

serviços turísticos, e os navios estrangeiros que operam mediante fretamento por 

agências de turismo brasileiras ou por armadores estrangeiros com empresa 

cadastrada no Ministério do Turismo (Mtur, 2010). 

 

2.3.2 Área de Navegação 

 

Com relação a área de navegação, a Marinha do Brasil por meio da NORMAN-

03/DPC estabelece as seguintes subdivisões e critérios:   

 

• Navegação em águas interiores: realizada em águas consideradas 

abrigadas, podendo ser subdivididas em duas áreas; 

- área 1: áreas abrigadas, tais como lagos, lagoas, baias, rios e 

canais, que normalmente não apresentam dificuldades ao tráfego das 

embarcações;  
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- área 2: áreas parcialmente abrigadas, onde sejam eventualmente 

observadas combinações adversas de agentes ambientais tais como 

vento, correnteza ou maré, que dificultem o tráfego das embarcações; 

 

•  Navegação em mar aberto: realizada em águas marítimas consideradas 

desabrigadas que podem ser subdividas em; 

-  águas costeiras: área localizada dentro dos limites de visibilidade da 

costa até a distância de 20 milhas  

- águas oceânicas: área localizada além das 20 milhas da costa  

 

2.3.3 Tipo de Embarcação 

 

De acordo com a NORMAN-03/DPC as embarcações são classificadas em 15 

diferentes grupos e também quanto ao modelo de propulsão: Balsa, Barcaça, Bote, 

Chata, Escuna, Flutuante, Hovercraft, Jangada, Lancha, Saveiro, Traineira, Veleiro, 

Iate, Moto aquática e similares e outras. 

 Alavancada por um crescimento da renda as vendas de embarcações 

atingiram a sua melhor performance entre os anos de 2008 e 2010, aumentando assim 

a demanda por estruturas e serviços de apoio náutico, em todo o Brasil (ACOBAR 

2012).  

Os centros náuticos surgiram e se modernizaram no litoral e, principalmente, 

em regiões do interior do Brasil, onde o potencial náutico começou a ser explorado de 

forma organizada e profissional. Dessa forma, o setor passou a ser percebido como 

um elo importante da cadeia produtiva da indústria do turismo, na qual as 

embarcações passaram a ser consideradas como bens de capital, e não mais como 

bens de consumo de luxo (ACOBAR 2012). 

 

2.4 Infraestrutura Náutica  

 

De acordo com Silveira (2016), as marinas e os portos de recreio são os 

pontos/infraestruturas principais de acolhimento dos nautas e das suas embarcações 

Costa (2012), descreve uma infraestrutura náutica de recreio como sendo 

“constituída por uma área de estaleiro, dedicada aos mais básicos serviços de apoio 

a embarcações, uma área para serviços administrativos e de recepção aos 
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utilizadores e por certos postos especiais, que podem acrescentar qualidade à obra 

em questão” (p.17). 

O desenvolvimento sustentável do turismo náutico está conectado diretamente 

a oferta de infraestrutura disponibilizada para atender ao turista deste segmento, 

podendo ser destacadas as seguintes: 

a) Atracadouro: Combinação de um\ ou mais píeres, dotados ou não de 

ramificações (fingers) fixas ou flutuantes, que pode apresentar terminais 

de serviços (pontos de luz, rede de combate a incêndio, água potável, 

telefone, esgotamento por sucção) (COLIT, 2019); 

b) Molhe ou Quebra Mar: Construção ao mar destinada de forma a 

fornecer abrigo a embarcação contra o mar aberto; 

c) Píer ou Doca: parte do porto, onde as embarcações tomam e deixam 

cargas e passageiros; 

d) Garagem náutica: instalações de abrigo para embarcações que oferece 

serviços elementares. Marinas de nível mais rudimentar (TELLES, 2012, 

p.209); 

e) Marina: estrutura náutica composta por um conjunto de instalações 

planejadas para atender às necessidades da navegação de esporte e 

lazer, podendo possuir áreas de fundeio para guarda das embarcações, 

serviços de lavagem, venda de combustível e manutenção, além de 

hospedagem, esporte e lazer; (COLIT, 2019).  

  

2.4.1 Origem e Características das Marinas 

 

Para entender melhor a função das marinas dentro do segmento náutico, é 

importante esclarecer a sua origem e características principais. 

A palavra marina é utilizada em alguns idiomas para designar o meio marítimo. 

Assemelha-se, assim, à palavra em português “marinho”, adjetivando algum objeto, 

relativo ao seu contexto ambiental ou função. Entretanto, considerando-se que se trata 

de um subsistema do turismo, pode consubstanciar também o meio hídrico fluvial. 

Lodovici (2000), apresenta uma definição oportuna ao desvincular a condição 

marítima do termo: 

A palavra marina é de origem italiana se referindo ao litoral, mas a partir de 

1928, adquiriu semântica distinta, empregada pelos norte-americanos, 
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designando-a como um conjunto de instalações à beira-mar, necessário aos 

usuários de pequenas e médias embarcações destinadas ao esporte e ao 

lazer, um lugar onde os navegadores possam atracar e embarcar com 

segurança, abastecer, reparar seus barcos, e ainda usufruírem de facilidades 

de terra (p.16).   

 

De uma perspectiva funcional turística das marinas, Beni (2003) descreve-as 

como “áreas reservadas para a atracação de barcos (de lazer) que possuem uma 

atividade intensa. Oferecem equipamentos de lazer e serviços mecânicos a seus 

ocupantes (p. 338).  

No dicionário Michaels (1998), consta a origem italiana, definindo: “conjunto de 

instalações destinadas aos usuários de um porto” (p.1326). Pelegrini Filho (2000) 

relaciona marinas a uma localidade marítima, sendo constituída por “conjunto de 

equipamentos e serviços em um porto, para barcos de pequeno e médio porte e seus 

usuários, geralmente praticantes de lazer e esportes aquáticos” (p.170). 

Dentre outras definições encontradas, para F. Torre (1994), 

 

são instalações localizadas no mar, que fornecem serviços semelhantes aos 

obtidos por proprietários de carros, para proprietários de iates e barcos em 

geral que os utilizam como acomodação durante viagens marítimas (p. 28) 

 
Boullón (2002) ao tratar dos equipamentos turísticos, enquadra marinas na 

categoria de instalações, ou seja, “obras imprescindíveis para que uma atividade 

possa realizar-se” (p. 54-55) podendo se constituir em obras de infraestrutura 

dependendo do quesito tamanho. Nas palavras de Nunciaroni (2009), marina “é uma 

estrutura náutica que recebe clientes independente de associação” (p.125). É possível 

notar a variação das propostas de definição do objeto. 
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Figura 02 - Marina Bracuhy, Angra dos Reis / RJ 

 

Fonte: BR Marinas, 2018  

 

A Figura 02 mostra os equipamentos denominados flutuantes que são 

utilizados para os pontos de atracação e amarração das embarcações protegidas do 

mar aberto. Este modelo de guarda de embarcação é denominado “vaga molhada”. 

Ao fundo, encontram-se galpões / garagem para embarcações menores (galpão azul), 

que indicam o modelo de guarda de embarcação “vaga seca”.  

As marinas estão presentes de modo consolidado em muitos litorais do mundo. 

Expressam o interesse pela navegação de lazer, recreio e/ou desportiva, mas vão 

além dessas primeiras funções ao ocasionar dinâmicas territoriais em diferentes 

escalas de apreensão (TELLES, 2012). 

 

2.4.2 Classificação das estruturas náuticas  

 

De acordo com Telles (2012), a alguns estudos dedicaram-se à classificação 

de marinas a partir de diferentes critérios e oferecem apontamentos úteis à 

abordagem territorial e o universo de equipamentos envolvidos. 

Para Lodovici (2000) “as marinas passariam a fazer parte das variações do 

subsistema portos de lazer, havendo assim a necessidade de defini-los, uma vez que 

são fisicamente todos muito semelhantes entre si” (p.31).  

 

[...] em alguns casos, quando o tamanho de uma instalação turística aumenta, 

como uma marina que funciona fora de um hotel, tal construção deixa de ser 
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instalação para passar a fazer parte da infraestrutura. A causa da mudança de 

classificação não é arbitrária, porque, com efeito, são coisas diferentes, já que, 

ao aumentar de tamanho, os serviços de uma marina, além de serem 

franqueados a todo tipo de usuários, devem agregar outras comodidades. 

(Boullón, 2002:54-55). 

 

Para Telles (2012),  

“os estudos aprofundados que mencionam marinas têm sido trabalhos 

que apresentam argumentações, quando muito, complementares ou 

subsidiárias a partir de outros temas. Fato que reforça a necessidade de uma 

teoria territorial dos portos de lazer e marinas para a realidade brasileira, em 

que sejam compreendidas as contradições inerentes na presença das marinas” 

(p.53)   

 

Ao se tornarem infraestruturas, marinas passam a bens territoriais que, pelo 

porte e necessidades funcionais, exigem reorganização do território representando 

uma ocasião privilegiada de reordenamento qualitativo do solo (YÁZIGI, 2009). 

A Figura 03 e quadro 02 apresentam o resultado de um estudo que trata de 

uma proposta descritiva comentada sobre as diferentes tipologias e classificações 

encontradas na infraestrutura náutica (TELLES, 2012, p. 208). 

 

Figura 03 -Tipologia de Portos de Lazer 

 

Fonte: Telles, 2012 
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Quadro 02 - Tipologia e Classificação de Portos de Lazer 

 
Fonte: Telles, 2012 

 

É importante notar que qualquer classificação pode ser em vão, uma vez que 

pode ser encontrado os diferentes tipos descritos na Figura 8 conjugados em uma 

mesma área, devido ao fato de uma instalação náutica denominada Marina ser 

confundida enquanto mais um tipo de equipamento, é comum sobreposição de 

atribuições (TELLES, 2012 p.209). 

 

2.4.3 Implantação sustentável de estruturas náuticas  

 

 Para a implementação de uma marina se faz necessário cumprir uma série de 

etapas. A Figura 04, mostra de forma esquemática os vários processos relativos ao 

planejamento da infraestrutura náutica de recreio.  
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Figura 04 - Planejamento Infraestrutura Náutica 

 

Fonte: Marinas, Portos, Docas e Núcleos de Recreio - Costa, Pedro, p5, 2012. 

 

O planejamento para instalação de marinas apresentado na Figura 04, 

evidência que as implementações e a operações relacionadas a náutica de recreio, 

tem grande influência nos impactos ambientais e se faz cada vez mais necessário um 

estudo detalhado nestes impactos afim de se possuir a licença ambiental. 

Marinas podem representar, longe de anormalidades, raros elementos aliados 

à gestão ambiental. “O elevado nível de exigência ambiental condicional por seus 

usuários se incumbirá de transformar a dinâmica cotidiana de uma marina numa 

permanente fiscalização do meio líquido (LODOVICI, 2000, p.41). 

Os impactos da implementação de estruturas náuticas podem ser benéficos ou 

adversos, afetando componentes bióticos, abióticos e antrópicos, podendo ser 

classificados quantitativa e/ou qualitativamente segundo alguns critérios, entre eles o 

tempo de ocorrência, duração e significância (MOREIRA, 2002).   
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Associações ambientais têm buscado uma padronização na identificação e 

qualificação dos impactos ambientais e como resultado encontraram alguns aspectos 

relevantes. 

a) Geração e descarte de “águas negras”: Banheiros das marinas e de 

embarcações e da lavagem de embarcações;   

b) Geração e descarte de lixo: Restaurante e pequenos mercados da marina 

e manutenção preventiva e corretivas das embarcações;  

c) Manuseio de fluídos químicos: Postos de combustível, empilhadeiras e 

tratores da marina e tanques de combustível e troca de fluídos das 

embarcações;  

d) Pinturas anti-incrustante: Pontos de amarração e casco das 

embarcações;  

e) Emissões de gases de escape: Empilhadeiras e tratores da marina e 

motores e geradores das embarcações; 

f) Ruído: Empilhadeiras e tratores da marina e motores e geradores das 

embarcações; 

g) Utilização do solo e dragagem: Reestruturação de calado para atracagem 

das embarcações. 

Para estimular o surgimento de mais estruturas de apoio à náutica de maneira 

consciente e em equilíbrio com o meio ambiente, surgiu o Programa Bandeira Azul 

para Praias e Marinas, o mais bem-sucedido sistema de certificação internacional, que 

de acordo com Ulbanere (2011) é um rótulo ecológico ambiental atribuído anualmente 

às praias e as marinas participantes.  

O Programa Bandeira Azul para Praias e Marinas é desenvolvido pela 

Organização Não-Governamental Internacional FEE (Foundation for Environmental 

Education). O Programa Bandeira Azul iniciou na França em 1985 e vem sendo 

implementado em toda a Europa desde 1987 e em países não europeus desde 2001. 

Atualmente vários países de todo o mundo participam do Programa Bandeira Azul. No 

Brasil o Programa Bandeira Azul é representado pelo Instituto Ambientes em Rede 

(IAR), membro da FEE desde 2006. 

O Programa Bandeira Azul promove o uso sustentável das áreas costeiras 

(marinhas) e de água doce por meio de ações de educação e informação ambiental, 

qualidade de água, segurança e serviços, gestão ambiental, responsabilidade Social 

coorporativa e envolvimento comunitário. 
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Uma marina pode ser eleita para ter a Bandeira Azul se for oficialmente uma 

área para barcos de passeio, à vela e/ou a motor, podendo estar localizada em águas 

costeiras/marinhas ou águas interiores. A marina pode ser parte de um complexo 

portuário maior que envolva outras atividades, desde que a marina esteja claramente 

demarcada e separada e dessas outras atividades (Instituto Ambientes em Rede, 

2018).  

De acordo com Ulbanere (2011) o Brasil também desenvolveu sua própria 

certificação, idealizada pela Fundação Vanzolini, o Projeto Marinas prevê a 

adequação física e operacional das atividades dos empreendimentos náuticos, além 

do controle de poluição do setor náutico e pesqueiro, com o objetivo de melhorar a 

qualidade dos ambientes costeiros.  

Os autores indicam a importância da infraestrutura náutica para que o 

desenvolvimento sustentável do turismo náutico, bem como os cuidados e 

investimentos de tempo e financeiro necessários para a sua implementação e 

regularização.   

 

2.4.4 Legislação, Normas e processos de licenciamentos 

 

Godoy (2008) em trabalho dissertativo, esclarece as dificuldades encontradas 

pelas marinas, enquanto função territorial e seu desenvolvimento em frente as 

restrições da legislação e das ideologias ambientais. 

Padula e Da Silva (2005), no Brasil, tradicionalmente, a política ambiental 

recorre a instrumentos de “comando e controle” que são a base das estratégias de 

gestão ambiental no país. O estabelecimento de padrões ambientais, de normas 

quantitativas para emissões e de multas são exemplos desses instrumentos. O uso 

de instrumentos de comando e controle tem algumas desvantagens (RIBEIRO e 

LANNA, 2001), e os principais problemas são: 

• A ineficiência econômica por desconsiderar as diferenças nas estruturas de 

custo no tocante à redução da poluição dos diferentes agentes de produção;   

• Os elevados custos administrativos dos órgãos de controle ambiental, por 

exigir-lhes a definição de normas e padrões tecnológicos a serem 

obedecidos, e a consequente fiscalização;   



44 
 

• A imposição de barreiras aos novos entrantes, pois a concessão de licenças 

não comercializáveis tende a perpetuar a estrutura de mercado vigente;  

• A falta de incentivos para que os usuários, ao atingirem os padrões 

determinados pelos órgãos ambientais, continuem a buscar melhoria (p.42) 

O Mtur (2014), explica que a implantação e operação de estruturas náuticas 

envolvem muitas questões relativas à qualidade das águas, à ocupação e uso das 

áreas ribeirinhas e litorâneas, à preservação dos mananciais, das matas ciliares, das 

florestas e das demais formas de vegetação natural próximas ao corpo de água, entre 

outras. Desta forma, vários aspectos legais de caráter ambiental e regulatórios que 

devem ser considerados, dentre eles estão os apresentados no Quadro 03: 

 



45 
 

Quadro 03 - Aspectos Legais da Implantação de Empreendimentos Náuticos Brasileiros 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019 e Mtur, 2014 
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Como pode ser notado no quadro 03, tendo como base a Constituição Federal 

de 1988, houve um grande número de ramificação em Leis federais, estaduais que 

tratam do cuidado ao Meio Ambiente é a Gestão Ambiental.  O Plano Diretor Municipal 

pode definir outras modalidades de licença, bem como a simplificação dos 

procedimentos, dependendo da realidade local. 

 

2.5 Turismo 

 

Em 1942, Hunziker & Krapf estabeleceram uma definição mais elaborada e que 

viria a ser um grande contributo para a fundamentação conceptual do turismo. 

Consideravam-no como “o conjunto de relações e fenómenos originados pela 

deslocação e permanência de pessoas fora do seu local habitual de residência, desde 

que tais deslocações e permanências não sejam utilizadas para o exercício de uma 

atividade lucrativa principal” (Licínio Cunha, 2009, p. 29). 

Barreto (2002) indica que a definição de turismo foi escrita em 1911 com o 

economista austríaco Hermann Von Schullern zu Schattenhofen, dizendo que “turismo 

é o conceito que compreende todos os processos, especialmente os econômicos, que 

se manifestam na chegada, na permanência e na saída do turista de um determinado 

município, país ou estado” (p.9) 

Para Beni (2003), existe uma complexidade maior ao abordar o tema turismo: 

 

[...] um elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, onde, 

como e a que preço. Nesse processo intervêm inúmeros fatores de realização 

pessoal e social, de natureza motivacional, econômica, cultural, ecológica e 

científica que ditam a escolha dos destinos, a permanência, os meios de 

transporte e o alojamento, bem como o objetivo da viagem em si para a fruição 

tanto material como subjetiva dos conteúdos de sonhos, desejos, de 

imaginação projetiva, de enriquecimento existencial histórico-humanístico, 

profissional, e de expansão de negócios. (Beni, 2003: 37) 

 

De acordo com Gilbert (1990), o que dificultaria a definição de turismo seria a 

natureza excessivamente ampla do conceito, e também a diversidade de insumos e 

serviços que envolve a atratividade. O turismo ainda comporta outros setores e 

indústrias, não possuindo limites claros em função da vasta extensão de atividades 

que abrange.  
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De acordo com Cavalcanti e Bispo (2018) é possível analisar o turismo sob 

diferentes lentes, a exemplo da geográfia e as noções de lugar, deslocamento, meio 

ambiente e paisagem; da economia, enquanto indústria do setor de serviços e sua 

cadeia produtiva; da sociologia, a qual repete a ação humana como relações sociais 

e de múltiplos interesses entre outras.  

Para Smith (1988), em outro modelo de definição com base na oferta, ou seja, o 

turismo é o conjunto de todas as atividades de negócio que fornecem diretamente 

bens e serviços facilitadores de atividades de negócio, de prazer e, de atividades de 

lazer fora do ambiente de residência. 

Kaspar (1981) define turismo “como o conjunto das relações e fenómenos 

resultantes da viagem e da estada de pessoas para as quais o lugar da estada não é 

nem a residência principal e durável nem o lugar usual de trabalho” 

A Organização Mundial do Turismo (OMT, 2001) considera que “o turismo 

compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e estadas 

em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a 

um ano, com finalidade de lazer ou outras”. (p.38) 

Hall & Page (2006), sobre os três conceitos lazer, recreio e turismo, referem que 

estes são geralmente vistos como inter-relacionados e sobrepostos. Afirmam que 

poderá haver definições para cada um dos conceitos e as respetivas evoluções, mas 

as situações e as circunstâncias em que são utilizados vão-se alterando, o que torna 

impossível a existência de definições universais. 

De acordo com Cooper, (2008), o turismo é uma atividade importante o suficiente 

em termos econômicos, e o impacto que produz sobre as economias, os ambientes e 

a sociedade, é bastante significativo, a ponto de que este tema mereça uma 

consideração acadêmica. 

Goeldner & Ritchie (2009) apresentam o turismo como o conjunto de processos, 

atividades e resultados decorrentes das relações e interações entre turistas, 

empresários, entidades governamentais, comunidades de acolhimento, e de 

ambientes circundantes que estão envolvidos na captação e acolhimento dos turistas. 

Os autores também indicam que o turismo compreende toda a indústria mundial de 

viagens, hotéis, transportes e todos os outros componentes, incluindo a promoção, 

que serve as necessidades e os desejos dos viajantes.   

De acordo com Solha (2002), o Brasil, entre 1970 e 1989, o turismo assumiu 

proporções mundiais, os fluxos turísticos aumentaram continuamente, foram 
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realizados grandes investimentos na melhoria e na ampliação da infraestrutura 

turística e na implantação de pólos e centros turísticos. 

A gestão do turismo no Brasil contempla a ideia de desenvolvimento integrado, 

pois tem suas estratégias consubstanciadas no Plano Nacional de Turismo (PNT) e 

no Programa de Regionalização do Turismo (PRT). Ambos primam pela estruturação, 

promoção e comercialização de produtos e serviços turísticos de forma integrada, bem 

como pela gestão participativa (COSTA; CARVALHO, 2012). 

Com base nos dados da Paraná Turismo (2015), o turismo estadual representou 

uma receita de cerca de R$ 5,7 bi, com um fluxo estimado em 15,9 mil de turistas, o 

que coloca o Paraná na terceira posição no ranking nacional, sendo que o mesmo já 

ocupa a quarta posição no ranking nacional de chegada de turistas estrangeiros, com 

837.043 mil turistas. Os dados da Paraná Turismo (2015) indicam que o Estado possui 

20.102 estabelecimentos consideradas turísticos que geraram 150.428 empregos 

diretos, ou seja cerca de 5% do total nacional  

 O mapa do turismo do Paraná é composto por 224 municípios que integram 14 

regiões turísticas. Isto equivale a 10% dos municípios integrantes de regiões turísticas 

brasileiras. As 14 Regiões Turísticas representadas na Figura 05, apresentam 

características específicas e uma oferta diversificada em segmentos turísticos 

variados (PARANÁ TURISTICA, 2016 p28). 

 

Figura 05 - Regiões Turísticas do Paraná 

 

Fonte: Paraná Turismo, 2017. 
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O Paraná desenvolveu uma metodologia própria para análise e avaliação de 

suas Regiões Turísticas que envolve a coleta de dados dos municípios que as 

integram sob ótica da Gestão, Sustentabilidade, Oferta e Demanda Turística, 

Infraestrutura de Apoio e Marketing Turístico (PARANÁ TURÍSTICA, 2016 p.34) 

Os dados apresentados na Tabela 1 referem-se ao último estudo realizado em 

2012, quando ainda integravam o Estado 10 Regiões Turísticas que, atualmente, 

foram reconfiguradas e passaram a representar 14 Regiões Turísticas.  

 

Tabela 01 - Médias e Ranking das Regiões Turísticas por Àrea Pesquisada, Paraná 

 

Fonte: SETU, 2012. 

 

Conforme descrito na Tabela 01, o litoral do Paraná ocupa uma posição 

importante no ranking, sendo a oferta de demanda turística e o marketing os principais 

impulsionadores para se ter alcançado esta posição. 

 

2.6 Turismo Náutico 

 

De acordo com Gamito (2009), a náutica motiva 3 milhões de turistas para 

viagens em embarcações de recreio na Europa, acrescidas dos 7 milhões que ao 

buscar o já consolidado turismo de Sol e Mar. 

O setor náutico de recreio e de lazer tem sido caracterizado, nas últimas 

décadas, por uma conjuntura de grande procura internacional, refletida na evolução 
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do número de embarcações e de lugares de amarração, assim como do número de 

viagens realizadas (J. F. Sousa, Fernandes, & Carpinteiro, 2009). 

O turismo de iates é considerado um dos tipos de turismo recreativo mais 

propulsor quando falá-se de turismo náutico. Graças aos seus efeitos multiplicadores, 

contribui para uma qualidade de vida, planejamento, e ordenamento mais 

valorizadores e versáteis, abrindo caminhos para outros efeitos, direta ou 

indiretamente, ligados a uma humanização turística global do destino (Jugović, 

Kovačić, & Hadzic, 2011). 

Compreende-se que o Turismo Náutico é uma atividade que pressupõe o uso 

de embarcações náuticas com o objetivo de movimentação turística. Desta forma, é 

considerada como uma atividade de navegação praticada em embarcações, motos de 

água ou insufláveis, sobre água, sejam águas paradas ou correntes, praias fluviais, 

lagos, mares ou oceanos (MTUR, 2010).  

O fato de ser um segmento de prática de um turismo costeiro, relacionado com 

atividades de lazer e desporto em contato com o mar ou rio, barragens ou marinas, 

permite fazer a relação com o produto sol e mar e possibilita ao turista a oferta de 

variadíssimos atrativos, pois gera muita diversificação e especialização ao turismo, 

atraindo assim outro tipo de atividades (CARRASCO, 2001). 

A principal motivação para o Turismo Náutico não é a embarcação como meio 

de transporte, mas sim como motivador da prática do Turismo. A atividade náutica 

atrelada com o patrimônio natural e cultural torna-se um produto turístico singular no 

mercado (BRASIL, 2010).  

Embora o turismo náutico se caracterize pela utilização das embarcações para 

o transporte, lazer e hospedagem, estudos sobre o perfil do turista náutico, levantados 

pelo Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) demonstram que os consumidores 

desse segmento também buscam novas experiências durante a permanência em solo 

e que o turista internacional e o nacional também possuem pontos em comum, como 

demonstra-se no quadro 04, (CÂMARA, 2015).   
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Quadro 04 - Aspectos Comuns Entre o Perfil do Turista Náutico Nacional e Internacional 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor, 2019 por Embratur, 2006. 

 

O Quadro 04, revela que as pessoas que realizaram uma viagem com fiz 

turístico, passam a divulgar as outras pessoas as experiências vividas, sejam elas 

satisfatórias ou não. A experiência do turista a região, poderá ser um ponto 

determinante para a visitas futuras de amigos e familiares.    

Câmara (2015) ainda comenta que “as áreas que desejam desenvolver o 

turismo náutico devem oferecer estrutura diferenciada que atenda a demanda de 

produtos e serviços inerentes ao perfil do turista náutico”. (p.16) 

O Turismo Náutico pode ser distinguido em três diferentes tipologias, 

diferenciadas de acordo com o nível de propagação num território ou aos efeitos 

económicos que têm nos locais de destino (SOUSA & XAVIER, 2015; TURISMO DE 

PORTUGAL, 2006; MTUR, 2010; CARRASCO, 2001):  

• Turismo Náutico de Cruzeiros – é caracterizado pela utilização de grandes 

navios ou iates para o transporte de passageiros. São denominados de 

turistas náuticos por embarcarem numa espécie de “cruzeiro-empresa”, que 

lhes proporciona todos os serviços de lazer dentro de uma embarcação 

(CARRASCO, 2001).  

• Turismo Náutico de Recreio – engloba todo o tipo de experiências 

associadas aos desportos náuticos, como forma de entretenimento ou lazer. 

Este segmento engloba todo o tipo de atividades que incluem uma 
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embarcação, tais como: vela, windsurf, kitesurf, mergulho, entre outras 

(TURISMO PORTUGAL, 2006).  

• Turismo Náutico Desportivo – inclui todas as experiências associadas a 

viagens realizadas com o objetivo de participar em competições náutico-

desportivas e é um mercado com características e regras muito específicas, 

com um carácter de cumprimento muito acentuado (TURISMO DE 

PORTUGAL, 2006). Esta tipologia turística está dividida na vertente de lazer 

e de competição, dependendo da escolha do praticante, e o seu sucesso 

estará dependente das infraestruturas existentes, das condições 

disponibilizadas e dos apoios criados para a prática dos mesmos. 

 

A condição espacial do turismo náutico manifesta-se sobre “um subespaço 

constituído predominantemente por corpo d’água [...] e outro predominantemente 

emerso” gerando territorialidades sobre ambas as superfícies (TELLES, 2012, p.73). 

 

Se os portos de lazer, atualmente expressados de modo emblemático pelas 

marinas, estiverem integrados às dinâmicas sociais de um lugar, serão um 

entre outros subsistemas que configuram o território. Adquirem características 

predominantemente voltadas às dimensões da técnica em detrimento da 

cultura enquanto objetos geográficos, uma vez que os objetos culturais tendem 

a tornar-se cada vez mais técnicos e específicos, e são deliberadamente 

fabricados e localizados para responder melhor a objetivos previamente 

estabelecidos (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 46). 

 

Trata-se do argumento central em que a náutica pode constituir-se em um fator 

de identificação de lugares e de promoção de dinâmicas sociais, econômicas e de 

geração de ambiências, desde que aprimorada em base conceitual territorial às 

políticas públicas de turismo (TELLES, 2012). 

Verifica-se que o Turismo Náutico tem um efeito multiplicador mais intenso do 

que se esperava, prevendo-se que se possa tornar um produto bastante competitivo 

em todo o mundo. É garantido o funcionamento em, aproximadamente, todo o ano e 

o retorno do capital investido é muito rápido, pois a maioria das atividades poderá ser 

feita no mesmo sítio e em qualquer altura do ano (KOVACIC, GRZETIC e BOSKOVIC, 

2011). 
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Para Jovanovic, Dragin e Pavic (2013), o turismo náutico é atrativo e apelativa, 

contudo, apresenta baixa competitividade quando é comparada com outros produtos 

turísticos. De acordo com Sousa (2011), o objetivo principal do turismo náutico, 

enquanto produto estratégico é estimular as atividades de lazer e desporto que 

estejam relacionadas com a água. 

Para Zamith (2012) o Turismo Náutico pode contribuir para a revitalização dos 

recursos existentes, para a atração de novos mercados e para a consequente 

atenuação da sazonalidade e aumento do volume de negócios. 

Para os Estados que já se apresentam como um destino turístico tradicional, 

em especial cidades litorâneas, podem se beneficiar de uma relação mútua com o 

fomento ao turismo náutico (ACOBAR 2012).  

Ao analizar-se o turismo no Estado do Paraná conforme o Gráfico 04, identifica-

se que a região de maior atratividade turística é o litoral, representando 19% perante 

as outras regiões turísticas, mas em contrapartida, quando verificado, o total de 

estabelecimento de turismo na região, o litoral se afasta das primeiras colocações 

obtendo a 6ª posição com 5% do total (PARANÁ TURISMO, 2016, IPARDES 2014). 

 

Gráfico 04 - Regiões Turísticas do Paraná 

 

Fonte: Paraná Turismo, 2016. 
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A grande atratividade da região, identificada no Grafico 04, deve-se ao fato de 

ser o berço da colonização do Estado, cercada pela Mata Atlântica, propriciando o 

ecoturismo e suas ilhas e baías propícias para o turismo náutico. 

Quando avaliada a segmentação no Estado do Paraná (Gráfico 05), o turismo 

religioso é o de maior representação, o qual se destaca como um dos maiores do setor 

e aponta para o crescimento, que movimentou cerca de 15 bilhões de reais no Brasil 

em 2015. 

 

Gráfico 05 - Segmentação Turísticas do Paraná 

  

Fonte: MTUR, 2015. 

 

Baseado na análise anterior, que aponta o litoral como a região turística de 

maior atratividade, o Gráfico 05 aponta que o turismo religioso se destaca como o 

maior setor em representatividade turística. O turismo náutico não pode ser visto de 

maneira isolada, já que o turismo de pesca e o ecoturismo, pode estar associada a 

prática de pesca esportiva e mergulho, o qual utilizam embarcações.   
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2.6.1 O Turista Náutico 

 

O turista náutico de recreio e esporte, para barcos de pequeno e médio porte, 

tem como principais motivações, a água, conhecer novos lugares, desfrutar de 

liberdade e autonomia, a qual o viajante pode formular seu próprio itinerário, assim 

como prolongar a estadia, mudar sua rota e determinar quanto tempo irá passar no 

determinado lugar. O contexto de contemplação da natureza, gastronomia, 

descoberta de novo lugares, cultura local, determinam o destino no qual se vão viajar, 

as atividades náuticas, lazer e competição são outros fatores importantes na hora da 

escolha do lugar (BRASIL, 2010). 

De acordo com o Mtur (2014), o turista náutico brasileiro pode ser divido em 2 

categorias principais, já que possuem hábitos bastante distintos. 

Lancheiros: Devido até mesmo à questão da autonomia dos barcos, utilizam 

principalmente atrativos das regiões próximas aos equipamentos náuticos onde são 

mantidas as embarcações. 

Velejadores: Com maior mobilidade, já que o combustível principal é o vento, 

permanecem nos destinos próximos às estruturas náuticas, mas também se 

aventuram a passeios mais longos e transitam com maior facilidade pelo litoral do 

País.  

Em relação ao perfil do turista náutico, o quadro 05 apresenta as características 

entre o velejador com embarcação própria e o velejador de embarcação alugada. 
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Quadro 5 - Perfil do Turista Nacional Velejador 

 

Fonte: MTUR, 2014. 

 

Em acordo com o quadro 05, no qual aponta que o velejador com embarcação 

própria possui uma segunda residência no local onde a embarcação está guardada e 

possui mais tempo disponível para o turismo, ou seja, além de desfrutar do turismo 

náutico ele busca um local com infraestrutura auxiliar de serviço, como uma oferta 

gastronômica e entretenimento familiar. 

Estudos da ACOBAR (2012), mostram que os veleiros representam cerca de 

15% da frota total de embarcações de esporte e recreio no Brasil e estudos realizados 

pelas MTur (2010) e o Cohen (1984), mostra que dentre os motivos que levam o turista 

náutico à escolha do destino, destacam-se: proximidade de atrativos (naturais, 

culturais e históricos), atividades de lazer e de recreação, indicação de amigos, 

qualidade dos serviços, possibilidade de descanso, atividades esportivas (regatas, 

competições), clima da região e preço.   

   Em relação aos serviços na localidade, de forma geral, além das instalações 

de apoio náutico, são também utilizados restaurantes, programação noturna, 

hotelaria, atividades esportivas, compras, atividades de ecoturismo, atividades 

culturais, folclore, festas típicas regionais, roteiros turísticos náuticos e terrestres 

diversificados 

 Alguns autores, como Cohen (1984) e Telles (2012) descrevem que o turismo 

náutico não está somente relacionado a atividade náutica em si, mas um conjunto de 
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outros fatores que os complementam para que o turista náutico seja acolhido na 

região. 

   

2.7 Impactos do Turismo Náutico 

 

O impacto do turismo em geral e do turismo náutico em particular, sobre o 

desenvolvimento global de uma determinada área ou país em um sentido social é 

refletido nos interesses e na educação dos jovens. Esse fator de social e 

desenvolvimento econômico é imensurável, mas no seu melhor é certamente um fator 

significativo ao processo de mudança social (LUKOVIC, 2012). 

Vasconcelos e Coriolano (2008) conceituam impacto socioambiental como “a 

reação na sociedade ou na natureza a uma ação ou atividade humana” (p.259). Pires 

(2010) explica que os impactos ambientais outrora advindos do turismo são amplos e 

multifacetados. De acordo com os autores, os impactos (negativos ou benéficos) 

podem ser desencadeados a partir da implantação e do funcionamento da 

infraestrutura básica e de equipamentos turísticos e recreativos da cidade. Além disso, 

soma-se também o aumento do fluxo e a permanência dos visitantes nas localidades 

e destinos turísticos (PIRES, 2010).  

Para as cidades localizadas na zona costeira, os impactos socioambientais têm 

um índice ainda mais significativo, a julgar o seu histórico de uso e ocupação do solo 

e poder de atração turística, onde o turismo se destaca, por exemplo, como gerador 

de mudanças nos valores culturais e na economia (VASCONCELOS; CORIOLANO, 

2008), como também é propulsor de degradação ambiental. 

Vasconcelos e Coriolano (2008) ressaltam que “entre os impactos negativos 

provocados pelo turismo, o maior deles, em regiões costeiras, é a instalação da 

infraestrutura, assim como a falta dela no caso da geração, recolhimento e disposição 

adequada de resíduos sólidos e de esgotos” (p.263)  

Para Cooper (2008), a deterioração física dos ambientes naturais e artificiais 

podem sofrer as seguintes consequências em municípios litorâneos: a) as dunas 

costeiras, por sobre uso podem ser danificadas e sofrer erosão; b) a vegetação pode 

ser destruída por frequentes caminhadas, quando não atendida a capacidade de 

carga do solo; c) a construção de uma superestrutura turística utiliza imóveis que 

podem prejudicar a estética do local e d) acúmulo de lixo em locais impróprios pode 
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danificar a qualidade estética, como contribuir para a proliferação de vetores no 

ambiente, prejudicando a fauna e colocando em risco a saúde das pessoas.  

Pires (2010) afirma que os impactos ambientais negativos do turismo podem 

ocorrer sobre o ambiente natural e seus componentes básicos (ar, água, vegetação, 

solos, vida selvagem, ecossistemas, formações rochosas, minerais, fósseis e 

paisagem). Macêdo (2011) expõe sua experiência ao investigar a influência da 

atividade turística na praia de Barra Grande, situada no município litorâneo de 

Cajueiro da Praia, litoral do Estado do Piauí. De acordo com o autor, a presença 

intensificada do turismo transformou o meio, alterando as relações sociais de 

produção, modificando o cotidiano das populações nativas e resultando em 

implicações de ordem sociocultural, ambiental e econômica.    

Contudo, torna-se relevante enumerar os benefícios ambientais de um destino 

litorâneo, naturalmente quando se tem uma gestão participativa e responsável, que 

atenda a base legal incidente sobre a zona costeira, e valoriza as informações e 

conhecimentos gerados pelos atores sociais que vivem o dia a dia do local (Silva, 

2013). Scherer (2013) traz alguns dos impactos benéficos: 

  

[...] utilização efetiva de um bem nacional de valor cada vez maior; aumento do 

turismo local e internacional; aumento na qualidade recreacional; contribuição 

na melhoria dos assentamentos urbanos adjacentes; aumento da proteção 

costeira; melhoria no monitoramento, aplicação da legislação, planejamento e 

tomada de decisões; promoção do desenvolvimento costeiro sustentável 

(p.11). 

 

          Cooper (2007) garante que quando o turismo é desenvolvido em um destino, a 

infraestrutura local tende a ser aprimorada para atender às necessidades da 

demanda, prontamente beneficiando a comunidade local, acarretando por 

consequência, em um aumento na qualidade de vida dessas pessoas.  

           Macedo (2004), ao preconizar sobre impacto ambiental e social do turismo nas 

regiões costeiras, destaca que: “um pequeno conjunto turístico, por si só, não constitui 

um perigo imediato à estação ecológica, pois apresenta todas as normas de controle 

de qualidade ambiental desejáveis, mas a sua presença favoreceria um adensamento 

urbano não desejável no local” (p.45). 

           Amazonas (2004) destaca alguns dos efeitos econômicos positivos do turismo 

observados em municípios litorâneos, como a valorização imobiliária da terra e dos 
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imóveis, facilmente condicionada à qualidade ambiental natural da região; geração de 

empregos decorrente da atividade turística, que incute na implantação de 

empreendimentos e complexos turísticos, construção civil de loteamentos e demais 

estabelecimentos comerciais, promovendo o equilíbrio do mercado entre oferta e 

demanda. O efeito multiplicador do turismo, que de acordo com Dias (2005) cumpre 

um papel dinamizador na economia, multiplicando renda, empregos, transações e 

capital, gerando divisas para outros segmentos da cadeia produtiva. 

           Algumas regiões litorâneas no Brasil já experimentaram condições de grande 

impacto, a sobrecarga do turismo sem planejamento, resultou na saturação das 

condições ambientais (alto índice de poluição e lixo) acabando por inviabilizar a 

própria atividade (MENDONÇA, 2001). 

 

2.8 Projetos de infraestrutura de turismo em Pontal do Paraná  

 

Moraes (2007) elucida que a orla constitui um espaço multiuso sujeita a sérios 

conflitos socioambientais resultantes do seu processo de uso e ocupação, quando não 

seguem os princípios norteadores da legislação vigente, que abarcam o 

desenvolvimento sustentável. 

A legislação norte-americana - Coastal Zone Management (ActCZMA, 1972) 

impõe a proteção da zona costeira segundo os interesses das gerações atuais e 

futuras, evidenciando claramente o princípio do desenvolvimento sustentável. Seus 

programas de proteção à costa consideram os valores ambientais, históricos, culturais 

e estéticos, além da necessidade de desenvolvimento econômico e da participação 

dos atores sociais no processo decisório de uso do espaço. “O sistema de 

licenciamento dos usos e atividades compreende, além da consulta recíproca das 

autoridades federais e estaduais, a garantia de realização de audiências públicas”. 

(RUFINO, 2004, p. 73). Este direcionamento é visto também no Brasil, por meio da 

metodologia do Projeto Orla, que somente legitíma o Plano de Gestão Integrada da 

Orla mediante a participação da população local, por meio de audiência pública. 

    Mesmo antes da expansão do segmento náutico, já havia uma preocupação 

com os conflitos gerados entre a necessidade de manutenção da comunidade nativa 

em contraposição ao avanço imobiliário e turístico e a manutenção da biodiversidade 

e  proteção ambiental na orla marítima do Paraná assim, em 2004, foi lançado o  

Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima (Projeto Orla), é uma iniciativa 
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inovadora do Ministério do Meio Ambiente (MMA), em parceria com a Secretaria do 

Patrimônio da União (SPU), que busca contribuir, em escala nacional, para aplicação 

de diretrizes gerais de disciplinamento de uso e ocupação da Orla Marítima.  

    O município de Pontal do Paraná inseriu-se no processo de formulação Projeto 

Orla, iniciando-se com a participação na oficina de capacitação para a elaboração do 

Plano de Intervenção na Orla, ministrada pelo Instituto Brasileiro de Administração 

Municipal (IBAM) em 2003. 

São objetivos estratégicos do Projeto Orla o fortalecimento da capacidade de 

atuação e a articulação de diferentes atores do setor público e privado na gestão 

integrada da orla; o desenvolvimento de mecanismos institucionais de mobilização 

social para sua gestão integrada e o estímulo de atividades socioeconômicas 

compatíveis com o desenvolvimento sustentável da orla (MMA, 2004). 

  De acordo com o Projeto Orla de Pontal do Paraná (2004), verificou-se, que a 

praia de maior movimento de veranistas era o balneário de Pontal do Sul, que ainda 

mantinha sua paisagem natural de restinga pouco alterada, uma tendência à 

degradação acentuada pelo movimento desordenado de veículos e acúmulo de 

resíduos sólidos na praia.  

O Projeto Orla de Pontal do Paraná (2004), também aponta que apesar de 

possuir um forte apelo turístico, a área tende a sofrer um rápido processo de 

degradação, transformando-se em um ponto de concentração de barracas e trailers 

de comércio não licenciados e invasão da restinga por carros e grupos de pessoas 

devido à falta de ordenamento e estrutura. 
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Figura 06 - Cenários de Pontal do Sul / PR 

 

Fonte: Projeto Orla Pontal do Sul, 2004. 

 

O Projeto Orla de Pontal do Paraná (Figura 06, 2004) apresenta os diferentes 

cenários com as situações observadas em Pontal do Sul no momento do início do 

projeto até a sua situação final desejada, derivando para a possível tendência se o 

projeto não seguisse todas as etapas de execução e controle do projeto até a sua 

finalização.   

O Projeto Orla de Pontal do Paraná (Figura 07, 2004) aponta o Canal das Marinas, 

cuja urbanização convencional formal e informal, se encontra em estágio horizontal, 

apresenta grande concentração de construções às margens do curso d’água, 

impedindo o acesso a este. A pouca cobertura vegetal, que vem gradativamente 

sendo suprimida nas margens do canal, associada ao grande movimento de 

embarcações, acelera o processo erosivo, assoreando o leito e degradando o 

ambiente e a paisagem. 
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Figura 07 - Cenário para as Marinas de Ponta do Sul / PR 

 

Figura 14 – (Fonte: Projeto Orla Pontal do Sul, 2004) 

 

Também relativo ao Projeto Orla de Pontal do Paraná, a Figura 07, de 2004, 

apresenta os diferentes cenários para a situação de marinas de Pontal do Sul no 

momento do início do projeto até a sua situação final desejada, derivando para a 

possível tendência se o projeto não seguisse todas as etapas de execução e controle 

do projeto até a sua finalização.   

Após a excursão envolvendo diferentes temas importantes para a resolução do 

problema da pesquisa: governança e desenvovimento sustentável, o setor náutico e 

sua infraestrutura, o turismo náutico e os impactos produzidos, bem como seus 

projetos para a região, passamos a metodologia a ser utilizada durante a pesquisa.  

. 



63 
 

3 METODOLOGIA  

 

De acordo com Fonseca (2002), a pesquisa possibilita uma aproximação e um 

entendimento da realidade a investigar, como um processo permanentemente 

inacabado. Ela se processa põe meio de aproximações sucessivas da realidade, 

fornecendo subsídios para uma intervenção no real. 

 

3.1 Métodos e Técnicas  

 

O projeto de pesquisa “Governança e Desenvolvimento Sustentável do Turismo 

Náutico no Balneário de Ponta do Sul/PR” possui a abordagem de pesquisa qualitativa 

e quantitativa, também conhecida de método misto. De natureza aplicada, tem viés 

descritivo e os procedimentos técnicos para a coleta de dados foram a pesquisa 

bibliográfica e documental utilizando fontes primárias e secundárias e aplicação de 

estudos de viabilidade.   

Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. A pesquisa qualitativa tende a 

salientar os aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da experiência humana, para 

apreender a totalidade no contexto daqueles que estão vivenciando o fenômeno 

(POLIT, BECKER E HUNGLER, 2004, p. 201). 

A abordagem secionada e suas características estão alinhadas com os objetivos 

do projeto de pesquisa, o qual se propõe a identificar mecanismo de estímulo ao 

desenvolvimento sustentável do turismo náutico no balneário de Pontal do Sul / PR.     

A pesquisa aplicada concentra-se em torno dos problemas presentes nas 

atividades das instituições, organizações, grupos ou atores sociais. Está empenhada 

na elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções. 

Respondem a uma demanda formulada por “clientes, atores sociais ou instituições”. 

(THIOLLENT, 1988, p.36). 

Os procedimentos técnicos selecionados para a coleta de dados são a 

pesquisa bibliográfica, documental e a análise de viabilidade foi utilizada no 

tratamento dos dados coletados.  



64 
 

A pesquisa bibliográfica foi feita a partir do levantamento de referências teóricas 

e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas 

de web sites. Qualquer trabalho científico iniciá-se com uma pesquisa bibliográfica, 

que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto 

(FONSECA, 2002, p. 32). 

A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem 

tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, 

documentos oficiais, cartas, filmes, fotográfias, pinturas, tapeçarias, relatórios de 

empresas, vídeos de programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002, p. 32). 

 Pretendeu-se avaliar e identificar o cenário do turismo náutico atual, foi 

necessário a consulta a fonte de dados e documentos existentes e disponíveis em 

órgãos governamentais e não governamentais, tais como o Plano Diretor e turístico 

regional (projeto orla), Leis, Decretos e Normas Regulatórias para empreendimentos 

náuticos e de proteção ambiental, os quais sejam de domínio público      

Com base na revisão da leitura técnica especializada em Turismo e Turismo 

Náutico foi elaborado o questionário para avaliar o interesse ou potencial interesse na 

região de Ponta de Sul (anexo 2). 

O questionário, foi estruturado em três grandes famílias: Dados 

Sociodemográficos; Infraestrutura/Processo de Decisão; e Prática de Atividade 

Náutica, com requerimentos distintos de avaliação. Para cada requisito, foram 

elaboradas entre seis a oito questões, que permitem ser respondidas por meio de 

seleção em multiescolha ou em classificação (1- Nada importante; 5- Muito 

importante).  

O questionário foi disponibilizado em versão online por meio de um link para que 

todos pudessem preencher entre os meses de novembro e dezembro de 2019 e 

divulgado por meio de uma base de dados pessoal relacionada ao ambiente náutico 

e de turismo de Pontal do Sul, os quais replicaram para a rede de amigos e conhecidos 

para ajudar na divulgação. Após o prazo de preenchimento foram recolhidos todos os 

dados online na plataforma googledrive e importados para o excel e seguidamente 

foram lançados na base de dados do software estatístico Minitab para serem tratados 

estatisticamente.  

Os dados coletados foram classificados como categorizados e quantitativos e 

foram divididos primeiramente de acordo com as 3 (três) grandes categorias e tratados 
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individualmente por meio de análise descritiva em ferramenta Minitab 19 e 

apresentados em figuras, gráficos e tabelas. 

Após a análise individual dos 3 (três) grupos, procedeu-se a comparação entre 

as variáveis independentes encontrados nas características sociodemográficas, e as 

variáveis dependentes encontrados parte nas características de infraestrutura / 

processos decisórios e características da prática de atividade náutica.  

Para validar os dados encontrados em pesquisa bibliográfica / documental e as 

entrevistas e explorar aspectos não encontrados, se faz necessário visitar a região e 

as marinas utilizando o modelo de observação não participante.  

Os dados qualitativos coletados e a análise de conteúdo temática pretendem 

definir e recomendar ações para o desenvolvimento sustentável da atividade turística 

náutica da região.  

Para Bardin (2006), a análise de conteúdo temática deve ter como ponto de 

partida uma organização. As diferentes fases da análise de conteúdo organizam-se 

em torno de três polos:  

1. a pré-análise;  

2. a exploração do material; e, por fim,  

3. a tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação 

Todas as fases do estudo e análise, seguem os parâmetros e princípios de uma 

pesquisa qualitativa para estudo de caso afim de garantir a validação.   

 

3.2 Ambiente de Pesquisa  

 

A pesquisa está delimitada na região do Balneário de Pontal do Sul/PR, cuja 

localização está apresentada na Figura 08: 
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Figura 08 - Mapa de Localização do Balneário de Pontal do Sul / PR 

 

Fonte: Google Maps, 2019. 

 

Pontal do Sul é um balneário pertencente ao município de Pontal do Paraná no 

Estado do Paraná, a uma distância de 118Km da capital do estado Curitiba pela 

rodovia BR-277. A área está inserida na planície costeira de Paranaguá, delimitado 

ao nordeste pelo estuário da baia de Paranaguá, a noroeste pelo Município de 

Paranaguá, a sudoeste pelo balneário de Atami e a sudeste pelo Oceano Atlântico 

Os dados do Portal das Cidades do IBGE, contemplam somente o município de 

Pontal do Paraná, o mesmo serve de base para a apresentação do perfil da região.  

 O município de Pontal do Paraná obteve a sua emancipação do município de 

Paranaguá em 1995 e possui 26.636 habitantes fixos (IBGE, 2018), sendo que 30,4% 

dos habitantes possuem ocupação e possuem um salário médio mensal de 3 salários 

mínimos (IBGE, 2016). 

De modo geral, a população de Pontal do Paraná possui uma taxa de 

escolaridade de 6 a 14 anos de idade de 97,4% (IBGE 2010) e IDH-M 0,788 (IBGE, 

2000) e mortalidade infantil de 9,57 óbitos / mil nascidos vivos (IBGE 2017). 69,7% de 

domicílios possuem esgotamento sanitário adequado e 83,6% de domicílios urbanos 

são arborizados (IBGE, 2010).  

O setor terciário é a base da economia no município de Pontal do Paraná, que 

tem como principal fonte geradora de recursos as atividades voltadas ao atendimento 
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de veranistas. Sendo que as atividades ligadas à construção civil representam 

aproximadamente 70% do setor de serviços. Há predomínio das atividades comerciais 

voltadas para a comercialização de alimentos e a hospedagem, respondendo por 

32,88% do total no município. A execução de reparações e conservação de 

residências corresponde a 17,57% dos serviços na região, ficando a diversão pública 

com 10,36% dos serviços prestados, seguidos pelo setor público comunitário, o 

transporte e a área financeira (Projeto Orla, 2004).   

O setor industrial não tem representação na região, apresentando ligeira 

diversificação para o ramo mobiliário, particularmente marcenarias e serralherias e 

uma discreta representação no setor alimentar, com destaque para fabricação de 

sorvetes e produtos da panificação. A região do litoral tem tendência ao crescimento 

constante, apresentando uma média anual de 2,25% de aumento populacional nos 

últimos 15 anos, especialmente devido aos fluxos migratórios, estimulados pelas 

atividades portuárias, de construção civil e voltadas para o comércio, que dá suporte 

aos veranistas (Projeto Orla, 2004).  

Com relação aos atributos naturais / paisagísticos, o balneário de Pontal do Sul 

possui a presença de uma larga faixa de restinga formada por processos de 

sedimentação marinha (programação) nas últimas décadas, além de estar situada na 

desembocadura da baía de Paranaguá, sofrendo influência dos bancos arenosos que 

constituem o delta de maré vazante da baía. Nos últimos 3 anos, iniciou-se um 

processo de recuo da linha de costa (erosão), cujo indício é a presença de pequenas 

falésias. Os principais valores cênicos desta unidade, além da praia, são a vista geral 

da Ilha do Mel (pertencente ao Município de Paranaguá), e a movimentação dos 

navios de grande porte em função da atividade portuária de Paranaguá e Antonina 

(Projeto Orla, 2004) 

O barlneário de Pontal do Sul identifica-se socioeconomicamente em 3 (três) 

divisões de acordo com Projeto Orla (2004): 

- Canal das Marinas: Área ocupada por marinas, com baixíssima presença de 

moradias tradicionais.   

- Embarque Antigo: Região habitada por algumas famílias de pescadores, alguns 

de famílias originarias da região, outros migrantes de outras localidades litorâneas. 

Intensa presença de comerciantes instalados em áreas irregulares, residentes no local 

há aproximadamente 15 anos.   
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- Praia de Pontal do Sul: Área com presença de loteamento de veraneio, com 

padrões de classe média. Existem algumas práticas de pesca no local, com existência 

de poucas casas de depósito de embarcações e material pesqueiro. 

 

3.3 Fases do Projeto da Pesquisa 

 

A pesquisa para este estudo foi desenvolvida em 5 fases, tendo como objetivo 

de pautar e organizar a metodologia aplicada para cada um dos objetivos do projeto. 

 

Fase 1: Avaliar o cenário do turismo náutico atual  

 

O estudo desta fase é composto primeiramente por pesquisa documental e com 

a observação não participante relativo a tema que remetem ao mapeamento do 

cenário do turismo náutico no balneário de Pontal do Sul. A Figura 09 indica os 

principais pontos a serem abordados nesta fase e as suas ramificaçãoes de estudo.    

 

Figura 09 - Metodologia Aplicada na Fase 1 

 

   Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 

 

Foram identificados e demostrados na Figura 09, três pontos focais a serem 

desenvolvidos nesta fase:  
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a- Analisar o recorte do estudo realizado pela Fundação de Apoio a 

Universidade de Ponta Grossa (FAUEPG), que descreve a atratividade 

turística do Pontal do Paraná e seus balneários;  

b- Comparar as ações propostas pelo Projeto Orla realizado em 2014, mais 

especificamente, o trecho que trata o estudo e as ações do balneário de 

Pontal do Sul; 

c- Avaliar a infraestrutura náutica atual, mais especificamente com relação as 

marinas mapeadas e como elas suportam os turistas náuticos. 

 

Fase 2: Identificar o perfil do turista náutico e os seus anseios capazes de 

estimular o desenvolvimento sustentável 

 

 Nesta fase, houve a utilização de pesquisa documental buscando padrões que 

definam o turista náutico e suas expectativas na busca de um ambiente turístico de 

qualidade, criando assim base para o questionário a ser aplicado. Conforme a Figura 

10, se faz necessário compreender o comportamento e a razão que leva uma pessoa 

a escolher um determinado destino turístico é parte essencial deste estudo, já que ele 

será o protagonista que levarão as ações de desenvolvimento. 

   

Figura 10 - Metodologia Aplicada na Fase 2 

 

  Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 
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Da mesma forma que na fase anterior, foram identificados e demonstrados na 

Figura 10, dois pontos focais a serem desenvolvidos nesta fase:  

  

a- Coletar dados sociodemográficos, pontos de decisão e as atividades 

náuticas através de questionário e posteriormente trabalhar com as 

repostas, de forma a identificar o perfil do turismo náutico que visita o 

balneário de Pontal do Sul. 

b- Pesquisar os principais eventos que tenham conexão com o ramo náutico 

para determinar o seu modelo de atuação, abrangência e atratividade.    

 

Fase 3: Identificar os principais difuldades na ampliação e/ou implantação de 

marinas 

 

 Nesta fase da pesquisa são investigadas por meio de pesquisa bibliográfica e 

documental as normas, legislações e processos de licenciamento das infraestruturas 

náuticas. No referencial teórico foi abordado um grande número de leis e normas 

principalmente no âmbito da gestão ambiental. A Figura 11 indica os principais pontos 

a serem abordados nesta fase e as suas ramificaçãoes de estudo. 

   

Figura 11 - Metodologia Aplicada na Fase 3 

 

  Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 
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Nesta na fase, foram identificados e demonstrados na Figura 11, três pontos 

focais a serem desenvolvidos nesta fase:  

a- Pesquisar e avaliar as Leis e Resoluções que são as responsáveis pelo 

gerenciamento ambiental territorial e urbano. 

b- Pesquisar e avaliar as Leis e Resoluções que são as responsáveis pelo 

gerenciamento costeiro. 

c- Buscar as Competências e Resoluções quanto ao licenciamento de 

empreendimentos náuticos.  

 

Fase 4: Recomendar ações para o desenvolvimento sustentável da atividade 

turística náutica 

 

Com base nas fases anteriores, pode-se avançar com a análise de viabilidade, 

identificando os principais tópicos de melhoria e as ações necessárias para o 

desenvolvimento sustentável de acordo com a Figura 12.  

 

Figura 12 - Metodologia Aplicada na Fase 4 

 

  Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 
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Na fase 4 foram identificados e demonstrados na Figura 12, dois pontos focais 

a serem desenvolvidos.  

a- Elaborar recomendações com ações definidas para a melhoria da 

infraestrutura existente e ampliar a visibilidade atraindo as turísticas para o 

balneário de Pontal do Sul  

b- Preparar recomendações de oportunidade de melhoria que estejam 

baseadas na ampliação da atual infraestrutura náutica   

 

Fase 5: Gerar indicadores de evolução do desenvolvimento sustentável da 

atividade turística náutica. 

 

 O estudo comtemplado nesta fase baseou-se em pesquisa bibliográfica e 

documental nos impactos ambientais, sociais e econômicos, tendo em vista as 

recomendações / ações apresentadas na fase anterior (Figura 13). Os dados 

coletados foram tratados através de análise quantitativa, relacionado causa e efeito 

de cada ação. 

   

Figura 13 - Metodologia Aplicada na Fase 5 

 

  Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 
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Na fase 5 foram identificados e demonstrados na Figura 13, três pontos focais a 

serem desenvolvidos 

a- Pesquisar nas bases de sites de procura específico de conteúdo acadêmico, 

por artigos científicos sobre os impactos socioeconômicos e ambientais 

positivos e negativos trazidos pela atividade turística náutica.  

b- Confeccionar uma tabela, utilizando como referencial uma matriz de causa 

e efeito, aonde as ações serão relacionadas através de notas e pesos com 

os impactos ambientais, sociais e econômicos,   

c- Gerar parâmetros de controle e indicadores se sua evolução quando 

comparando com o atual cenário encontrado no balneário de Pontal do Sul.         
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Fase 1: Avaliar o cenário do turismo náutico atual 

 

Esta primeira fase do estudo, teve como uma das funções avaliar o cenário do 

turismo náutico atual no balneário de Pontal do Sul.  

Em estudo realizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, 

Científico e Tecnológico da Universidade Estadual de Ponta Grossa (FAUEPG) com 

base na proposta de metodologia de hierarquização dos atrativos da Secretaria de 

Estado do Turismo – Paraná (SETU) em 2010, focou em analisar, identificar e 

desenhar uma linha estratégica para a atratividade turística do litoral Paranaense. 

Em recorte do estudo da FAUEPG (2010) descrito no quadro 06, apresenta o 

balneário de Pontal do Paraná onde foram consideradas quatro dimensões, cada qual 

contendo cinco critérios de análise, distribuídos da seguinte forma:  

 

- Condição de acesso do atrativo (peso 4): acesso, sinalização, transporte, 

qualidade do trajeto e distância;  

- Condição de uso do atrativo (peso 3): receptivo, segurança, limpeza, 

comunicação, interpretação e infraestrutura;  

- Atratividade (peso 3): originalidade ambiental/cultural, sazonalidade, 

importância ambiental/cultural, grau de conservação e importância para o poder 

público;  

-    Valor intrínseco (peso 10).  

 

Cada critério recebeu notas, avaliadas por duas pessoas da equipe do Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Litoral Paranaense (PDTIS-

LP), por meio da visita ao local e as hierarquias foram definidas a partir do índice 

(nota), sendo a terceira a de maior valor para o desenvolvimento turístico da área 

conforme definição a seguir. 

 

1) Hierarquia III: atrativo turístico de excepcional valor e de grande 

significado para o mercado turístico, capaz de motivar importantes 

correntes de visitantes, atuais ou potenciais, tanto internacionais com 

nacionais (índice de 2.30 a 3.00). 
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2) Hierarquia II: atrativo turístico de grande valor e de médio significado 

para o mercado turístico, capaz de motivar importantes correntes de 

visitantes (índice de 1.50 a 2.29). 

3) Hierarquia I: atrativo com algum interesse, capaz de estimular 

correntes turísticas locais, atual ou potencial, e de interessar visitantes 

nacionais que chegaram por outras motivações turísticas (índice de 0.70 

a 1.49). 

 

Quadro 06 - Hierarquia dos Atrativos do Pontal do Paraná 

 

Fonte: Extraída do Quadro SETU / FAUEPG, 2010, p.72. 

 

Conforme o quadro 06, nota-se que Pontal do Sul possui a menor nota do Pontal 

do Paraná no quesito Condições de Acesso. Esta nota segundo a definição do quesito 

é impactada diretamente pela condição da rodovia estadual PR412. Percorrendo o 

trajeto como caráter observatório em novembro de 2019, pode-se notar que não houve 

alterações significativas na rodovia se comparada a época do estudo (2010). Os 

18,6Km de rodovia entre o início do acesso à cidade de Pontal do Paraná e Balneário 

de Pontal do Sul, é composto de duas pistas e uma faixa em cada sentido com 

acostamento estreito e/ou inexistente. A rodovia está situada em trecho urbano de 

velocidade regulamentada entre 40 km/h a 60 km/h e lombadas para redução de 

velocidade além da grande presença de ciclistas e pedestres ao longo do acostamento 

(o que pode levar cerca de 1hr durante os finais de semana e feriados no verão). 

Outro ponto de avaliação no quadro 06, que apresenta baixa nota é a Condição 

de Uso. Neste quesito, a implementação do Projeto Orla de Pontal do Paraná (2004), 

Município Local Tipologia Turística
Condições de 

Acesso

Condições de 

Uso
Atratividade

Valor 

Intrínseco
Soma Índice Hierarquia

0 - 10 0 -10 0 -10 10, 20 ou 30 0 - 3 I, II ou III

Balneário Shangrilá Atrativo Natural 4 4.8 3 10 21.8 1.09 I

Balneário Santa Teresinha Atrativo Natural 4.8 4.8 3 10 22.6 1.13 I

Ipanema Atrativo Natural 4.8 4.8 3 10 22.6 1.13 I

Pontal do Sul Atrativo Natural 3.2 3.6 4.8 20 31.6 1.58 II

Praia de Pontal do Paraná Atrativo Natural 5.6 4.2 4.8 20 34.6 1.73 II

Centro de Estudos do Mar 

UFPR

Atrações Técnicas, 

Científicas ou 

Artísticas 4.8 5.4 7.2 20 37.4 1.87

II

Arquipélago dos Currais
Atrações Técnicas, 

Científicas ou 

Artísticas 4 4.2 7.2 20 35.4 1.77

II

Estrada do Guaraguaçu Atrativo Natural 5.6 3 8.4 20 37 1.85 II

Sambaqui Guaraguaçu Atrativo Natural 5.6 3.6 6 30 45.2 2.27 III

Pontal do 

Paraná

NOTAS
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representaria um passo importante para aumentar a atratividade turística do balneário 

de Pontal do Sul e por consequência, a melhora da nota neste quesito.  

Em avaliação final de Pontal do Sul, de acordo com a SETU / FAUEPG (2010), 

a atratividade do local foi classificada como Hierarquia II, o que significa um local 

atrativo turístico de grande valor e de médio significado para o mercado turístico, 

capaz de motivar importantes correntes de visitantes (índice de 1.50 a 2.29). Por se 

tratar de uma região litorânea e de atrativos naturais, o setor náutico de lazer é parte 

importante para a ampliação do mercado turístico na região. 

A Figura 14 indica o percurso de 18,6Km entre o início da cidade de Pontal do 

Paraná e Balneário de Pontal do Sul realizado por meio da PR412 e o recorte de um 

ponto a cerca de 2 Km do centro de pontal, sendo a imagem da esquerda de agosto 

de 2011 e da direita de fevereiro de 2019.   

 

Figura 14 - PR 412 Pontal do Paraná – Pontal do Sul 

 

  

Fonte: Google Maps, 2019. 
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Avaliando o trajeto (Figura 14), se pode considerar que não houveram grandes 

alterações, o qual refletiria uma melhora na condição de viagem na rodovia PR412. A 

composição de duas pistas, uma faixa em cada sentido com acostamento inexiste e a 

falta de sinalização continuam similares as apresentadas em 2011 (foto a esquerda) 

e em 2019 (foto a direita). Ao conectar a Figura 14, o quadro 06 apresentados e 

avaliados anteriormente, pode-se notar a razão da baixa nota no quesito Condições 

de Acesso em 2010. 

Outro ponto abordado anteriormente é a questão da implementação do Projeto 

Orla no balneário de Pontal do Sul. A Figura 15 indica geograficamente o nome dos 

trechos identificados no projeto como unidade 02            

 

Figura 15 - Projeto Orla – Unidade 02 – Pontal do Sul 

 

Fonte: Projeto Orla, 2004. 

 

O Projeto Orla em Pontal do Sul, compreendia a avaliação inicial e melhoria da 

infraestrutura dos 3 trechos dentro da chamada unidade 02 conforme a Figura 15. 

Trecho 2.1 Marinas, trecho 2.2 Embarque Antigo e o trecho 2.3 Praia Pontal do Sul.  
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Em visita para observação dos trechos indicados no Projeto Orla em novembro 

de 2019, foi identificado que nenhuma das ações descritas no projeto foi realizada. A 

Figura 16 mostra o trecho 2.3 – Praia de Pontal do Sul 

 

Figura 16 - Praia de Pontal do Sul 

   

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 

 

A Figura 16 mostra a avenida Mira-Mar na altura do número 4.800, onde foi 

encontrado a falta de pavimentação, calçada e iluminação pública. As entradas até a 

praia são feitas por meio de pequenas trilhas aberta na restinga por moradores. 

Quanto a Balneabilidade, de acordo com o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), 

desde 2013, quando passou a ser monitorada e documentada por meio de seu site 

(www.iap.pr.gov.br/pagina-297.html) ao público, Pontal do Sul tem atingido o índice 

“P”, que de acordo com o IAP, “a água apresenta boas condições de balneabilidade 

em qualquer condição”. São coletadas 11 amostras semanalmente entre os meses de 

janeiro a fevereiro na Rua Principal de Pontal do Sul.  

A avaliação da qualidade das águas utilizadas para recreação de contato 

primário (onde há o contato direto com a água, como nos banhos de rio ou mar, 

mergulho e esqui aquático). É realizado de acordo com a Resolução do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº 274/2000.   

De acordo com o IAP (2013), o monitoramento indica a quantidade de esgoto 

presente na água. Para isso, utiliza-se o indicador Escherichia coli, que é uma bactéria 

existente no intestino dos seres humanos e dos animais de sangue quente. Quanto 

maior o número dessa bactéria na água, maior será a quantidade de esgoto e, 

consequentemente, maior a probabilidade da existência de organismos patogênicos 

(causadores de doenças). As doenças mais comuns são gastroenterite, diarreia, 

doenças de pele e infecções nos olhos, ouvidos e garganta. Doenças mais graves 

http://www.iap.pr.gov.br/pagina-297.html
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também podem ser transmitidas por meio da água, como hepatite A, cólera e febre 

tifoide. 

No trecho 2.1 – Marinas, a Figura 17 mostra o canal DNOS visto por meio da 

ponte da Rua da Integração e da Rua Erva Mate próximo a Marina Central. 

 

Figura 17 - Marina de Pontal do Sul 

  

  

  

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 

 

A Figura 17 mostra o canal construído na década de 1960, pelo Departamento 

Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), indicando a existência de casas de 

pescadores locais e pequenos negócios entre as marinas e garagens náuticas. 
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Existem construções de marinas ou garagens náuticas paralisadas ao longo do canal 

e terrenos abertos, indicando assim, a possibilidade de expansão da atividade náutica 

no balneário de Pontal do Sul.  

De acordo com a Secretária de Turismo do Estado do Paraná (2010), em Pontal 

do Sul, as marinas vêm sendo implantadas ao longo das margens do canal DNOS. 

Os locais para implantação de marinas são relativamente escassos na costa 

paranaense, pois a maior parte das costas estuarinas tem planícies costeiras com 

manguezais, que, por serem protegidos por Lei, se constituem numa barreira à 

implantação de infraestruturas. Desse modo, a pressão de ocupação por esse tipo de 

instalação deve concentrar-se nas costas estuarinas sem mangue, que coincidem 

com as áreas de ocupação das populações tradicionais de pescadores, gerando 

conflitos latentes ou manifestos (PIERRI, 2006).    

Ainda de acordo com Pierri (2006), em Pontal do Paraná, foram construídas 18 

marinas no Canal do DNOS (Departamento Nacional de Obras contra Seca), e uma 

na Ponta do Poço, que abrigam, aproximadamente, 1.500 embarcações.  

As marinas do Canal DNOS, oferecerem vagas secas e molhadas para guarda 

e manutenção das embarcações, algumas oferecem ainda, infraestrutura 

complementar como deck flutuante, posto de combustível, loja de conveniência, 

vestiários, pousada, hotel, área de lazer e descanso e restaurante. As marinas 

também se organizam e prestam ações de dragagem do canal, com o título de “Somos 

Amigos do Canal” conforme Figura 18. 

  

Figura 18 - Banner do Programa Somos Amigos do Canal 

 

 Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 
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 Os amigos do canal, sendo um membro integrante a marina Biomar, conforme 

Figura 18, contribuem financeiramente para a dragagem do canal, o qual apresenta 

uma profundidade entre 1,00 e 2,00m, e se faz necessária a cada 2 anos devido as 

características morfológicas do fundo de canal e da baia de Paranaguá e a alta taxa 

de assoreamento.  

De acordo com Cattani e Lamour (2015), as taxas de assoreamento do setor 

compreendido entre a Ilha do Mel e o Município de Pontal do Paraná, atingiram 

volumes de 0,73 x 10³ m³/mês, entre os meses de fevereiro de 2001 e dezembro de 

2004. 

Para Bigarella (1978), os sedimentos de fundo da baía de Paranaguá são 

transportados e depositados principalmente pelas correntes de maré. O material 

arenoso encontra-se não só nos canais, como também na porção oriental do estuário. 

As variações dos parâmetros granulométricos indicam uma diferença na 

dinâmica sedimentar entre o trecho oriental da baía de Paranaguá e a porção 

compreendida entre a Ilha do Mel e Pontal do Sul. Estas diferenças são decorrentes 

dos sedimentos finos terem origem fluvial, refletindo um ambiente de mais baixa 

energia, enquanto que os sedimentos grossos foram depositados em ambiente 

plataformal raso (CORREA, 1991 p.130). 

A visita realizada em 23 de novembro de 2019 a Pontal do Sul, para observação 

e coleta de dados nas marinas, foram identificadas e catalogadas 19 infraestruturas 

náuticas (quadro 07), para atender o turista náutico. 

 

Quadro 07 - Infraestrutura das Marinas de Ponta do Sul 

MARINA 
Tam. 
Barco 

Vaga 
Seca 

Vaga 
Molhada 

Hotel / 
Pousada 

Deck 
Flutuante 

Loja de 
Conveniência 

Vestiá
rios 

Área de 
lazer 

Restaur
ante 

PONTAL 
DO SUL 

<40’ Sim (45) Não Não Sim Não Sim Não Não 

ALBATROZ <42’ Sim (48) Não Sim Sim Sim Sim Sim Não 

BIOMAR <42’ Sim (85) Não Não Sim Não  Sim Sim Não  

CENTRAL 
NÁUTICA 

<35’ Sim (42) Não  Não Sim Sim Sim Sim Não  

HANGAR 
BRASIL 

< 32’ Sim (26) Não Não Não Não Não Não Não 

ILHA BELA <35’ Sim (45) Não Não Sim Não Sim Não Não 

ILHA DO 
MEL 

<35’ Sim (42) Não  Não Sim Não Sim Não Sim 

LAGAMAR < 35’ Sim (36) Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

LAS 
PALMAS 

<32’ Sim (25) Não  Não Sim Não Sim Sim Não  

MARES DO 
SUL 

<40’ Sim (150) Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
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PONTA DO 
POÇO 

<55’ Sim (57) Sim (12) Não Sim Sim Sim Sim Não 

YC PONTAL 
DO SUL 

<45’ Sim (58) Não Não Sim Sim Sim Sim Sim 

QUEBRA 
MAR 

<32’ Sim (80) Não  Não Sim Não Sim Sim Não  

SETE 
MARES 

<35’ Sim (38) Não Não Sim Não Sim Sim Não  

ILHAS DO 
SUL 

<30’ Sim (25) Não Não Sim Não Sim Não Não  

TROPICAL <36’ Sim (18) Não Não Sim Não Sim Sim Sim 

VALE DO 
SOL 

<40’ Sim (25) Não Sim Sim Não Sim Sim Sim 

VIA MAR <30’ Sim (22) Não Não Sim Não Sim Sim Não 

VITORIA <32’ Sim (24) Não Não Sim Sim Sim Sim Não  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Na visita, foi possível observar que todos os estabelecimentos se auto declaram 

como marinas, mas de acordo com os dados coletados e descritos no Quadro 07 e ao 

utilizar a classificação de infraestrutura proposta por Telles (2012), foram identificadas 

4 marinas e 15 garagens náuticas com aproximadamente 891 de vagas cobertas e 12 

vagas molhadas. Estas quantidades se tratam de uma média, já que podem variar de 

acordo com o tamanho da embarcação a ser guardada. Por estarem localizadas 

dentro do canal DNOS, salvo a Marina Ponta do Poço, as marinas e garagens náuticas 

não possuem vagas molhadas, o qual limita o tamanho das embarcações em 45’ para 

a sua guarda. 

A atividade náutica como um todo está buscando sair de um ambiente de luxo 

para poucos e se tornando em uma atividade que envolve toda a família, sendo assim, 

é notória a mudança da cultura das marinas em buscar a oferta de serviços 

diferenciados, tais como área de lazer completa (quiosques, espaço kids, etc.)   

 Além da infraestrutura básica de suporte ao turista náutico, foi realizada a 

avaliação de caráter socioambiental, tendo como base alguns critérios utilizados no 

Programa Bandeira Azul para Praias e Marinas, conforme abordado anteriormente no 

capítulo 2.4.3 Implantação de estrutura náutica. 

Diferente da avaliação proposta pelo Programa Bandeira Azul, o qual a maioria 

dos critérios descritos no Quadro 08, são imperativos / obrigatórios para se obter a 

certificação, a avaliação realizada foi de carácter indicativo e situacional das marinas 

e garagens náuticas.   

 Os critérios para avaliação foram divididos em 4 categorias: 

 

- Supera as expectativas: 3 
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- Atende as expectativas: 2 

- Atende parcialmente as expectativas: 1 

- Não atende as expectativas: 0  

 

Quadro 08 - Caráter socioambiental das Marinas de Ponta do Sul 

MARINA 
Visão / 
Missão 

Projetos Sociais /  
Comunitários 

Política 
ambiental 

Segurança das 
instalações 

Plano de 
Emergência 

Limpeza e 
Conservação 

Acessibili
dade 

PONTAL 
DO SUL 

0 1 1 1 0 
 

2 0 

ALBATROZ 0 1 1 1 0 1 0 

BIOMAR 2 1 2 2 0 2 0 

CENTRAL 
NÁUTICA 

0 1 2 1 0 2 0 

HANGAR 
BRASIL 

0 0 1 0 0 1 0 

ILHA BELA 0 1 1 1 0 1 0 

ILHA DO 
MEL 

0 1 1 1 0 1 0 

LAGAMAR 0 0 2 2 1 2 1 

LAS 
PALMAS 

0 1 1 1 0 2 0 

MARES DO 
SUL 

0 0 1 1 0 2 1 

PONTA DO 
POÇO 

1 1 2 2 0 2 1 

YC PONTAL 
DO SUL 

2 1 2 2 1 2 1 

 QUEBRA 
MAR 

0 1 2 1 0 1 0 

SETE 
MARES 

0 1 1 1 0 2 0 

ILHAS DO 
SUL 

0 1 1 1 0 1 0 

TROPICAL 0 1 2 2 0 2 0 

VALE DO 
SOL 

0 1 2 1 0 2 1 

VIA MAR 0 0 1 1 0 1 0 

VITORIA 0 0 1 1 0 1 0 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 

 

Com base na avaliação detalhada no Quadro 08, é possível afirmar que nenhum 

dos estabelecimentos supera a expectativas nos 7 (sete) critérios avaliados, mas 

dentre os critérios de melhor avaliação e presença é o atendimento as políticas 

ambientais.  

Um ponto que chama a atenção é o critério Acessibilidade, já que o tema se 

tornou muito importante nas áreas de política social e turismo. As marinas não se 

encontram preparadas para atender as demandas de Acessibilidade em seus itens 

mais básicos, como rampas de acesso a pessoas com deficiência (PcD).        

A Figura 19 mostra o último trecho do projeto, o trecho 2.2 Embarque Antigo. 

Neste trecho é realizado o embarque de passageiros para a Ilha do Mel.  
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Figura 19 - Embarque Antigo para a Ilha do Mel 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 

 

O terminal embarque de passageiros da Figura 19, de acordo com a Abaline 

(Associação de Barqueiros do Litoral Norte do Paraná), atende a 53 embarcações 

com capacidade variando entre 20 e 99 passageiros por embarcação com destinos 

simples de travessias, como a Ilha do Mel, mas também para excursões a locais 

remotos e pescarias. Na alta temporada, circulam em média 3.000 pessoas por dia. A 

reforma do terminal de embarque iniciou em 2018 com a reforma do trapiche, que era 

de madeira, passou a ser de concreto para aumentar a segurança do embarque e em 

2019 foram reformadas o restante das instalações, tais como catracas, portões, 

coberturas e lojas do complexo. O terminal de embarque é cercado por 

estacionamentos estruturados, com sinalização, guarita e cobertura e outros mais 

simples que se parecem com terrenos cercados.    

A análise nos mostra que Pontal do Sul possui atrativo turístico de grande valor 

e de médio significado para o mercado turístico e que existem pontos de melhorias 

significativos em sua orla a serem realizadas pelo Município de Pontal do Paraná, 

como o calçamento, iluminação e ciclovias. Os proprietários das garagens náuticas e 

marinas por sua vez, precisam ampliar a oferta de serviços de infraestrutura e 

aspectos de caráter socioambiental. 

  

4.2 Fase 2: Identificar o perfil do turista náutico e os seus anseios capazes de 

estimular o desenvolvimento sustentável.  

 

A segunda fase do estudo, buscou identificar o perfil do turista náutico e os seus 

anseios capazes de estimular o desenvolvimento sustentável no balneário de Pontal 



85 
 

do Sul. Para obter esta identificação, utilizou-se o questionário que avaliou as 

características sociodemográficas, aspectos da infraestrutura para o processo de 

decisão, a escolha por atividades e eventos relacionados a náutica. 

O questionário foi submetido através de correio eletrônico para um grupo de 84 

pessoas e ao final do período, ao qual ficou disponibilizado, foram recebidas as 

respostas de 26 pessoas.     

 

4.3.1 Característica Sociodemográfica 

 

Os dados sócios demográficos foram divididos em variáveis categorizadas não 

numéricas nominais (cidade, gênero, estado civil, nível de instrução, profissão, filhos) 

e ordinais (grupo de idade), onde foram estudadas composições estatísticas 

apresentado em modo descritivo em tabelas de distribuição de frequências absolutas, 

relativas. Os dados foram compilados e apresentados no Quadro 09: 

 

Quadro 09 - Características Sociodemográficas 

Gênero Percentual 

Masculino 76,0% 

Feminino 24,0% 
    

Idade Percentual 

18 a 25 4,0% 

26 a 35 16,0% 

36 a 45 36,0% 

46 a 55 28,0% 

Mais de 55 16,0% 
    

Residência Percentual 

Curitiba 84,0% 

Pinhais 4,0% 

Rio Branco do Sul 4,0% 

S. J. dos Pinhais 8,0% 
    

Estado Civil Percentual 

Casado(a) 80,0% 

Solteiro(a) 16,0% 

Divorciado(a) 4,0% 
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 Nível de Escolaridade Percentual 

Mestrado / Doutorado  20,0% 

Pós-graduação 44,0% 

Superior 32,0% 

Básico 4,0% 
    

Atividade Profissional Percentual 

Sou empresário/ profissional liberal 36,0% 

Trabalho em uma empresa privada 40,0% 

Trabalho em uma empresa pública 24,0% 
    

Salário Percentual 

< 10.000 16,0% 

10.001 a 20.000 28,0% 

20.001 a 30.000 20,0% 

30.001 a 40.000 16,0% 

> 40.001 20,0% 
    

Filhos Percentual 

Sim 72,0% 

Não 28,0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 

 

Conforme descrito no Quadro 09, o gênero masculino foi responsável por 76% 

do total de pessoas que responderam ao questionário e a maior parcela com 80% são 

casados. A grande maioria, 84% residem em Curitiba e 72% possuem filhos.   

Quando analisado o nível de escolaridade, a maior parcela, 44% são pós-

graduados lato sensu e 36% são empresários / profissionais liberais. 

Dentro das atividades profissionais que exercem, os resultados apresentam 

pouca variação entre as faixas de rendimento mensal, mas o maior grupo de pessoas, 

28% estão no intervalo de R$ 10.001,00 a R$ 20.000,00, seguido de rendimentos 

superiores a R$ 40.001,00 com 20%.    

 

4.3.2  Infraestrutura / Processo de Decisão 

 

Os dados de infraestrutura / processo de decisão são considerados como 

variáveis categorizadas não numéricas nominais, onde foram estudadas composições 

estatísticas apresentado em modo descritivo em quadros de distribuição de 
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frequências absolutas e relativas. Em relação aos atributos de destino foram 

estudadas por meio de medidas de tendência central, a moda, a média e a mediana, 

sendo apresentados no Quadro 10: 

 

Quadro 10 – Infraestrutura / Processo de Decisão 

Possui Embarcação Percentual 

Sim 56,0% 

Não 44,0% 
    

Pretende adquirir embarcação Percentual 

Não 60,00% 

Não, pois já possuo e sem previsão para 
trocar 

4,00% 

Sim, mas sem previsão 8,00% 

Trocar entre 1 a 3 anos 28,00% 
    

Tipo de Embarcação Percentual 

Lancha a motor 100,0% 
    

Fica em Marina /Garagem Náutica Percentual 

Sim 100,0% 
    

Índice de Satisfação da Infraestrutura 
náutica 

Percentual 

1 - Nada Satisfeito 7,1% 

2 - Pouco Satisfeito 21,4% 

3 – Neutro 43,0% 

4 – Satisfeito 21,4% 

5 - Muito Satisfeito 7,1% 
    

Importância da Infraestrutura náutica para 
adquirir um barco 

Percentual 

1 - Nada Importante 8,0% 

2 - Pouco Importante 12,0% 

3 – Neutro 8,0% 

4 – Importante 20,0% 

5 - Muito Importante 52,0% 
    

Utiliza hospedagem na região Percentual 

Sim 68,0% 

Não 32,0% 
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Tipo de Hospedagem Percentual 

Casa própria 43,5% 

Hotéis / Pousada  39,1% 

Casa de amigos / familiares 13,0% 

Barco 4,4% 
    

Importância de Ponta do Sul no destino 
Turístico 

Percentual 

1 - Nada Importante 20,0% 

2 - Pouco Importante 12,0% 

3 – Neutro 24,0% 

4 – Importante 24,0% 

5 - Muito Importante 20,0% 
    

Objetivo ao viajar a Ponta do Sul (múltipla 
escolha) 

Percentual 

Relaxar psicológica e fisicamente 56,0% 

Usufruir de bons momentos com os amigos 44,0% 

Diversidade e ambiente de locais para a 
prática de atividades náuticas 

36,0% 

Diversão 24,0% 

Bom destino para ir com os amigos e família 36,0% 

Proximidade relativa da residência 28,0% 

Ter uma experiência de aventura 24,0% 

Outros 16,0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 

 

Por meio da interpretação do Quadro 10, foi possível identificar que 56% dos 

entrevistados possuem lancha e 28% deles pretendem trocar a embarcação no futuro.  

As lanchas a motor são os únicos tipos de embarcações que são utilizadas e 

todas as embarcações ficam guardadas em marinas e garagens náuticas. Na questão 

sobre a infraestrutura, a maior parcela com 43%, não estão satisfeitos ou insatisfeitos, 

mas para 52% a infraestrutura é sempre um ponto muito importante para decidir pela 

aquisição de um barco.  

Este alto índice, indica a importância da infraestrutura para garantir a 

atratividade do turismo náutico no balneário de Pontal do Sul. Nesta mesma avaliação 

é importante considerar que a infraestrutura deve ser eficiente sem atrapalhar a 



89 
 

principal razão da escolha de Pontal do Sul, que é relaxar no sentido psicológico e 

físico. 

O Gráfico 06 mostra as algumas características regionais de Pontal do Sul que 

possam ser consideradas relevantes e atrativas para o turismo náutico.     

  
Gráfico 06 - Características Regionais de Pontal do Sul 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 

Muito importante Importante Neutro Pouco Importante Nada Importante
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Foram avaliadas no total 14 características com cinco possíveis escolhas pelo 

entrevistado, com base nas respostas agrupadas no Grafico 06, pode-se afirmar que 

a Boa Acessibilidade com 79,2%, Paisagens e Belezas Naturais com 74,5% e 

Ambiente Limpo e Agradável com 76,6% foram as características mais bem avaliadas 

e importantes na escolha dos entrevistados. Já para os entrevistados os pontos de 

menor atratividade do balneário de Pontal do Sul estão relacionados a pesca em alto 

mar e em baia com 40,5% e 45% respectivamente.  

Importante ressaltar que outros pontos importantes também aparecem nas 

respostas tais como o acolhimento e hospitalidade do balneário de Pontal do Sul em 

receber o turista e a segurança em geral com 72%.     

 

4.3.3 Prática de Atividade Náutica 

 

Os dados de atividade náutica são considerados como variáveis categorizadas 

não numéricas nominais, onde foram estudadas composições estatísticas 

apresentado em modo descritivo em tabelas de distribuição de frequências absolutas 

e relativas, sendo apresentados no quadro 11. 

 

Quadro 11 - Prática da Atividade Náutica 

Quais as principais práticas náuticas 
(múltipla escolha) 

Percentual 

Passeio de lancha a motor 80,0% 

Pesca esportiva 24,0% 

Wakeboard 16,0% 

Mergulho 8,0% 

Paddle 8,0% 

Jet ski 4,0% 
    

Qual a frequência que pratica a atividade Percentual 

Somente nas férias 44,0% 

2-3 vezes / mês 36,0% 

1 vez / mês 8,0% 

Outros 12,0% 
    

Quanto tempo você permanece na região 
para a prática das atividades?  

Percentual 

2 dias 40,0% 
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1 dia 32,0% 

1 semana 20,0% 

Durante as férias 8,0% 
    

Qual a principal estação do ano  que 
pratica a atividade 

Percentual 

Verão 80,0% 

Primavera 12,0% 

Outono 8,0% 
    

Que tipo de ambiente prefere para a 
pratica da atividade 

Percentual 

Ilhas 32,0% 

Baias 32,0% 

Águas abrigadas 20,0% 

Águas abertas 16,0% 
    

Costuma participar de eventos na região Percentual 

Sim 32,0% 

Não 68,0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019 

 

O Quadro 11 reforça que os entrevistados que possuem barco, o utilizam como 

a principal prática náutica com 80%. 

  Uma interpretação mais detalhada nos indica que quem não possui barco, em 

sua grande maioria, frequenta o balneário de Pontal do Sul entre 2-3 vezes por mês e 

40% permanecem no balneário por pelo menos dois dias   

 Como a prática da atividade requer condições climáticas favoráveis, não é uma 

surpresa que a maioria, com 80% prefiram o verão para ir a Pontal do Sul.  

Ao retornar ao quadro 10, onde os entrevistados indicam a preferência por 

momentos de relaxamento psicológico e físico, reflete diretamente no ambiente para 

a prática da atividade. Os 64% de preferência por Ilhas e Baias reflete esta busca, 

sendo assim, tornando Pontal do Sul somente um ponto de apoio para a saída em 

busca destas localidades. 

A Figura 20 aponta o balneário de Pontal do Sul e as principais ilhas e baias 

com atrativos e de interesse para a prática da atividade náutica. 
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Figura 20 - Localidade para a Prática da Atividade Náutica 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 

 

No Litoral Paranaense existe uma variedade de ilhas, sendo alguma delas já 

utilizadas como atrativo turístico representadas na Figura 20, a saber: Ilha dos 

Valadares, Ilha da Cotinga, Ilha rasa da Cotinga, Ilha das Cobras, Ilha de Teixeira, Ilha 

do Mel, Ilha das Peças, Ilha Rasa, Ilha das Laranjeiras, Ilha do Rebelo, Ilha de 

Superagui, Ilha dos Currais e Ilha da Galheta. 

Os destaques vão para a Ilha da Cotinga, onde se acham inscrições em ruínas 

e vestígios do início da civilização paranaense e ser a antiga sede da primitiva 

povoação de Paranaguá; a Ilha do Mel, tombada pelo Patrimônio Artístico e Histórico 

do Paraná em 1975, visando-se a proteção e a preservação da flora e fauna e dos 

aspectos naturais, históricos, arquitetônicos e arqueológicos. E a Ilha de Superagui, 

que é uma ilha artificial que abriga o Parque Nacional de Superagüi, declarado 

Reserva da Biosfera em 1991 e Patrimônio da Humanidade em 1999, pela UNESCO.  

 

4.3.4 Eventos Sol e Praia e Náuticos 

 

Em Pontal do Sul foram encontrados os seguintes eventos relacionados ao 

turismo no ambiente sol e praia e náuticos realizados nos últimos dois anos e 

apresentados no Quadro 12. 
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Quadro 12 - Eventos Sol e Praia e Náuticos 

Data Evento Descrição / Atrativo Organizador Apoio 
Jul/2019 Festa do 

Turismo e Frutos 
do Mar  

Festa Popular com pratos à 
base de frutos do mar, 
apresentações culturais e 
torneios esportivos 

Associação do 
Comércio de 
Pontal do Sul e 
Ilha do Mel 
(ASCOPIM) 

- 

Jun/2018 Festival Sabores 
do Litoral  

Evento de gastronomia 
valorizando receitas com 
produtos típicos da região  

Ecovia Caminho 
do Mar 
 

Adetur Litoral 

Jun/2018 X Festa de 
Frutos do Mar 

Festa Popular com pratos à 
base de frutos do mar, 
apresentações culturais e 
torneios esportivos  

Prefeitura 
Municipal de 
Pontal do Sul 

- 

Jun/2018  8° Encontro de 
Motociclistas  

Shows de rock, área 
gastronômica e diversas 
atrações 

Prefeitura 
Municipal de 
Pontal do Sul 

Pontal Motor´s 

Nov/2017 1º Pontal Yacht 
Day 

Festa náutica para promover 
o encontro de amantes da 
náutica 

Donos de barcos  Marinas e Iates 
Clubes da 
região 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 

 

Conforme o Quadro 12, somente cinco eventos foram realizados desde 2017, 

o qual indicam o baixo investimento neste modelo em atrair os turistas náuticos para 

conhecer o balneário de Pontal do Sul. A falta de informações relativas aos eventos, 

tais como, número de visitantes, vendas do comércio e movimentação para a 

aquisição de barcos e as respostas relativas ao questionário na tabela, onde 29,2% 

dos entrevistados que participaram de eventos, restringe a uma análise mais 

detalhada sobre efetividade deste modelo para atrair turistas interessados no ramo 

náutico.  

Pode-se considerar que o perfil do turista náutico que frequenta o balneário de 

Pontal do Sul: 

 É do gênero masculino, com idade entre 36 e 45 anos, casado, com filhos, 

pós-graduado, trabalha em empresa privada e uma possui renda entre R$ 10.001 e 

20.000. Ele possui uma lancha a motor e pretende se manter nesta atividade, já que 

está programando a troca do barco no futuro e mesmo acreditando que a atual 

infraestrutura não atende plenamente as suas expectativas, ele acredita ser muito 

importante a infraestrutura para as atividades que realiza. Ele prefere como atividade 

o próprio passeio de barco nos finais de semana do verão pelas ilhas e baías, para 

relaxar de forma psicológica e física, com a presença de amigos, contemplando as 
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belezas naturais sem que exista a necessidade de pontos de embarques e 

desembarques.         

 

4.3 Fase 3: Identificar as principais dificuldades na ampliação e/ou implantação 

de marinas. 

 

4.3.1 Gerenciamento Ambiental Territorial e Urbano 

 

De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) realizado pelo Governo do 

Panará (2016), o balneário de Pontal do Sul está localizado no compartimento costeiro 

da planície litorânea, constituindo-se de solos essencialmente arenosos e dividida em 

áreas de cordões, intercordões e dunas, bem como estuarinas. Também de acordo 

com o mesmo estudo, quanto a classificação de vegetação, o balneário de Pontal do 

Sul está constituído pela Floresta Ombrófila Densa das Terra Baixas e Floresta 

Ombrófila Densa Aluvial (Floresta Atlântica), o qual também é recoberta por 

vegetações pioneiras de influência marinha (restingas), fluviomarinha (mangues) e 

flúvio-lacustre (várzeas). 

Como análise das características relativas à vegetação do balneário de Pontal 

do Sul, já é possível catalogar as legislações, normas e orientações governamentais 

que abordam o tema e que influenciam diretamente na implementação de novos 

projetos:   

O artigo 23, da Constituição Federal de 1988, que é competência comum da 

União, d os Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

“VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas; 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;” 

 

O Código Florestal Brasileiro em sua última revisão por meio da Lei 12.727 de 

17 de outubro de 2012 em seu artigo 4.º, estabelece como áreas de preservação 

permanente: 

“I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura 

mínima de:  

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; 
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“VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

VII - os manguezais, em toda a sua extensão” 

 

A Lei da Mata Atlântica nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre 

a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, onde alguns 

artigos ressaltam a proteção as restingas e manguezais: 

“Art. 1.º A conservação, a proteção, a regeneração e a utilização do Bioma 

Mata Atlântica, patrimônio nacional, observarão o que estabelece esta Lei, bem 

como a legislação ambiental vigente, em especial a Lei n.º 4.771, de 15 de 

setembro de 1965. 

Art. 2.º Para os efeitos desta Lei, consideram-se integrantes do Bioma Mata 

Atlântica as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados, 

com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila 

Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; 

Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta 

Estacional Decidual, bem como os manguezais, as vegetações de restingas, 

campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste. (Vide 

Decreto n.º 6.660, de 2008)” 

 

A Lei Estadual nº 11.054, de 11 de janeiro de 1995, que dispõe sobre a Lei 

Florestal do Estado do Paraná, trata da Mata Atlântica em 2 artigos que enfatizam a 

possibilidade de concorrer com a legislação federal e até mesmo garantia a 

possibilidade de exploração:  

“Art. 34. A autoridade florestal baixará normas concorrentes com a legislação 

federal para ordenar o uso das florestas nativas e demais formas de vegetação 

nativas localizadas nas regiões de distribuição natural de mata atlântica, matas 

de araucárias, matas subtropicais pluviais e Região Metropolitana de Curitiba, 

obedecendo aos critérios gerais desta Lei. 

Art. 36. A mata atlântica não localizada em área de preservação permanente é 

suscetível de exploração somente através de técnicas de manejo que garantam 

a estabilidade e perpetuidade deste ecossistema obedecendo aos critérios da 

legislação federal e estadual e às normas específicas estabelecidas pelo Poder 

Executivo.” 

 

 A Lei Orgânica do município do Pontal do Paraná/PR de 19 de dezembro de 

1997, trata o meio ambiente em sua seção X e em seu artigo 240, trata da constituição 

de áreas de proteção permanente, dentre elas:  

“I - os manguezais, os mananciais, as praias, os costões e a mata atlântica; 
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IV - os sambaquís; 

VI - a cobertura que contribua para estabilidade das encostas sujeitas a erosão 

e deslisamentos e as faixas marginais de proteção de águas superficiais; 

Parágrafo Único - Nas áreas de preservação permanente não serão permitidas 

atividades que, contribuam para descaracterizar ou prejudicar seus atributos e 

funções essenciais, excetuadas aquelas destinadas a recuperá-las e, 

assegurar sua proteção, mediante prévia autorização dos órgãos municipais 

competentes.” 

 
 Baseado nesta Lei Orgânica a Prefeitura do Pontal do Paraná/PR em 23 de 

outubro de 2002, em decreto 1120/2002, cria a Unidade de Preservação no município 

do tipo Parque Natural Municipal da Restinga e do Mangue. 

Em 6 de dezembro de 2004 pela lei 554/04 foi estabelecida a Política Ambiental 

do Município de Pontal do Paraná/PR que em seu artigo 4 estabelece: 

“VIII - a manutenção e defesa das áreas de preservação permanente, assim 

entendidas aquelas que, pelas suas condições fisiográficas, geológicas, 

hidrológicas, biológicas ou climatológicas, formam um ecossistema de 

importância no meio ambiente natural, destacando-se: 

e) os bens naturais a seguir indicados, além de outros que a lei definir: 

e.1) Parque Natural Municipal do Manguezal do Rio Perequê; e 

e.2) Parque Natural Municipal da Restinga;” 

 

Em Lei Complementar Nº 8 de 28 de outubro de 2014 em seu artigo 51, visando 

o incremento de áreas protegidas ficam delimitadas as seguintes áreas de Parques 

Municipais: 

I - Parque Municipal Sul (Pontal do Sul) 

II - Parque Municipal Norte (Pontal do Sul) III - Parque Municipal Perequê 

 

A Lei Complementar Nº 9 de 28 de outubro de 2014 de Pontal do Paraná/PR, 

dispõe sobre o Zoneamento, o Uso e a Ocupação do Solo do Município de Pontal do 

Paraná, Estado do Paraná. Esta lei tem o objetivo de orientar e ordenar o crescimento 

urbano, respeitando as unidades de conservação, estaduais e federais, que são 

regidas por zoneamento específico. A Figura 21 estabelece as zonas e setores do 

balneário de Pontal do Sul detalhando as áreas ambientalmente protegidas. 
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Figura 21 - Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo de Pontal do Sul 

 

Fonte: PDDI do Pontal do Paraná, 2014. 

 

Pode-se notar na Figura 21, que as Áreas de Preservação Permanente em 

Pontal do Sul estão conectados a área de praia e rios e a chamada Zona de 

Desenvolvimento Diferenciado, o qual compreende as áreas de Zona Especial 

Portuária (ZEP) e a Zona Especial de Turismo (ZETUR), que poderão ser ocupadas, 

desde que preserve ao máximo as condições naturais existentes.  

A Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006, dispõe sobre os casos 

excepcionais de interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a 

intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente-APP e 

seu artigo 11, considera intervenção ou supressão de vegetação, eventual e de baixo 

impacto ambiental, em APP:  
V - construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno 

ancoradouro; 

Área Urbana Zona de Desenvolvimento Diferenciado Unidade de Proteção aos Mananciais

Zona de Parque Municipal Restinga / Areia Área de Entorno de Bem Tombado 500M
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§ 2o A intervenção ou supressão, eventual e de baixo impacto 

ambiental, da vegetação em APP não pode, em qualquer caso, 

exceder ao percentual de 5% da APP impactada localizada na posse 

ou propriedade. 

 

4.3.1.1 Áreas de Preservação Permanente - Parques e Mananciais 

 

De acordo com Plano da Bacia Hidrográfica Litorânea do Paraná (2017), os 

parques são considerados unidades de conservação de proteção integral e tem como 

objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação 

em contato com a natureza e de turismo ecológico.  

No balneário de Pontal do Sul existem quatro parques municipais com áreas 

delimitadas e protegidas por lei: 

 

- Parque Natural Municipal da Restinga 

- Parque Natural Municipal do Manguezal do Rio Perequê 

- Parque Urbano do Rio Penedo 

- Parque Municipal Sul 

 

O Parque Natural Municipal da Restinga compreende a área entre a avenida 

que margeia a praia e a linha da costa. O decreto 1120/2002 em parte do artigo 1, o 

Norte confronta-se com área de acrescidos de Marinha de propriedade da União 

Federal, por meio de linha seca com distância de 25,38m, compreendida entre as 

coordenadas UTM N=7.168.938.25 e E=766.386,94 e coordenadas UTM 

N=7.168.898,34 e E=766.608,75, todas referente ao Meridiano Central 51ºW Gr, o 

qual parte está representado na Figura 22. 
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Figura 22 - Parque Natural Municipal da Restinga 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 

   

As linhas em azul da Figura 22 representam de forma esquemática a área que 

abrange o Parque Natural Municipal da Restinga no balneário de Pontal do Sul. É 

possível também identificar os acessos a praia criados por moradores locais para 

chegar à praia.      

O Parque Natural Municipal do Manguezal do Rio Perequê, está localizado no 

balneário de Pontal do Sul, fazendo parte integrante dos loteamentos Cidade 

Balneária Pontal do Sul e Jardim Marinês localizada às margens do rio Perequê-Mirim 

e suas ramificações iniciando no encontro da avenida Atlântica e Alameda dos 

Coqueiros, compreendendo partes das quadras 53-A, 70, 71, 66, 236, 235, 234, 233, 

237, 60, 65 e 64, e em sua totalidade as quadras, 54-A, 232 e 231 representados na 

Figura 23. 
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Figura 23 - Parque Natural Municipal do Manguezal do Rio Perequê - Pontal do Sul 

 

Fonte: EIA Pontal do Paraná, 2014. 

 

Pode-se notar na Figura 23 que o Parque Natural Municipal do Manguezal do 

Rio Perequê com cerca de dezesseis hectares, é aberto à visitação e encontra-se 

dentro de uma zona urbana de alta densidade, o que requer uma fiscalização maior 

para evitar a sua degradação. 

O Parque Urbano do Rio Penedo está localiza em um quadrado limitado entre 

a PR-412, a zona residencial, o Rio Penedo e abriga a desembocadura do Rio Penedo 

junto ao oceano, conforme ilustrado na Figura 24.   
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Figura 24 - Parque Urbano do Rio Penedo - Pontal do Sul 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 

 

O Parque Urbano do Rio Penedo é basicamente uma área de preservação 

demarcada pelo município de Pontal do Sul que abriga em seu limite a 

desembocadura do rio Penedo. O Parque indicado na Figura 24 ocupa cerca de vinte 

e três hectares e não existem acessos para visitação.  

Outro parque que se trata somente de uma área de preservação demarcada 

pelo município de Ponta de Sul, sem atrações ou visitações de turistas, é o Parque 

Municipal Sul, representado na Figura 25. 
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Figura 25 - Parque Municipal do Sul - Pontal do Sul 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 

 

O parque faz divisa noroeste com o Rio Perequê e sudeste com o Cemitério 

São Pedro. A Figura 25 ilustra a demarcação realizada pelo município de Pontal do 

Sul, o qual corresponde a cerca de quatorze hectares.  

Ao efetuar o estudo detalhado das leis federais, estaduais diretamente 

relacionadas a preservação do meio ambiente e principalmente das leis municipais 

aprovadas pela Câmara de Pontal do Paraná atualmente em vigor, onde foram criadas 

áreas de preservação permanente por meio de Parques e Mananciais, a instalação 

de novas infraestruturas marítimas de lazer se tornaram restritas.       

 

4.3.1.2 Áreas de Propriedade Particular  

 

A noroeste do Canal DNOS em direção a Ponta do Poço conforme a Figura 26, 

encontramos áreas de propriedades particulares e uma área que consta como projeto 

para o Porto Pontal do Sul.  
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Figura 26 - Pontal do Paraná – Noroeste Canal DNOS 

 

 Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 

 

A Figura 26 aponta os locais das propriedades particulares da companhia 

italiana Techint Engenharia e Construção S/A, e o Consórcio Técnica Nacional de 

Engenharia S.A (Tenenge) e Fábrica de Estruturas Metálicas S.A (FEM). Ambas as 

empresas são fabricantes de plataformas de exploração de petróleo, mas somente a 

Techint continua em atividade, já que o Consórcio encerrou suas atividades na década 

de 90 e hoje pertence a Odebrecht. Na Ponta do Poço, encontramos uma faixa de 

mata atlântica com uma pequena vila de pescadores, o qual existe um projeto do novo 

Porto Pontal do Sul.  

Estas áreas particulares estão em um ponto estratégico com saída fácil a baía 

de Paranaguá e também às ilhas que fazem parte do balneário de Pontal do Sul. Isto 

se comprova por meio do ramo de negócio e infraestrutura das empresas ali 

instaladas. O Projeto do Porto de Pontal do Sul também remete a esta facilidade de 

conexão entre terra e mar.   

 

4.3.2 Gerenciamento Costeiro  
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O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) instituído pela Lei nº 

7.661, de 16 de maio de 1988 e regulamentada pelo Decreto nº 5.300/2004 e define 

normas gerais visando a gestão ambiental da zona costeira do País, estabelecendo 

as bases para a formulação de políticas, planos e programas federais, estaduais e 

municipais e em seu artigo 7º, aplicam-se para a gestão da zona costeira os seguintes 

instrumentos, de forma articulada e integrada: 

 

III - Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC: implementa a Política 

Estadual de Gerenciamento Costeiro, define responsabilidades e 

procedimentos institucionais para a sua execução, tendo como base o PNGC; 

IV - Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro - PMGC: implementa a Política 

Municipal de Gerenciamento Costeiro, define responsabilidades e 

procedimentos institucionais para a sua execução, tendo como base o PNGC 

e o PEGC, devendo observar, ainda, os demais planos de uso e ocupação 

territorial ou outros instrumentos de planejamento municipal; 

VIII - Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro - ZEEC: orienta o processo 

de ordenamento territorial, necessário para a obtenção das condições de 

sustentabilidade do desenvolvimento da zona costeira, em consonância com 

as diretrizes do Zoneamento Ecológico-Econômico do território nacional, como 

mecanismo de apoio às ações de monitoramento, licenciamento, fiscalização 

e gestão; 

 

Baseada na lei federal, foi criada em 23 de maio de 2001 a lei 13.164 que 

dispõe sobre a zona costeira do Estado do Paraná e no artigo 5º, implementa as 

diretrizes no PEGC: 

I - proteger os ecossistemas, de forma a garantir no seu conjunto as funções 

ecológicas e a diversidade biológica; 

II - fomentar o uso adequado dos recursos naturais, de acordo com as 

potencialidades de uso e a sua capacidade de suporte, garantindo a 

estabilidade funcional dos ecossistemas; 

V - assegurar a mitigação dos impactos sobre a Zona Costeira e a recuperação 

de áreas degradadas; 

 

Em Lei Complementar Nº 8 de 28 de outubro de 2014 em seu capítulo X, que 

trata das disposições finais e transitória indica em seu artigo 71: 
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Ficam vedados, no município de Pontal do Paraná, a execução de quaisquer 

acrescidos de marinha, salvo aqueles de utilização pública, e mediante 

aprovação de Projeto com elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e 

Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), ouvidos os órgãos federais e 

estaduais competentes.  

 

As leis de gerenciamento costeiro não restringem a instalação de novos 

empreendimentos, somente indica que elas devem ter um estudo e planejamento 

detalhado de seus impactos a zona costeira.    

 

4.3.3 Licenciamento a Empreendimentos Náuticos 

 

Empreendimentos que tenham interferência direta ou indireta em área costeira, 

deverá ser de competência da Marinha, por meio da NORMAM 11/2003 para 

padronizar a emissão de parecer atinente à realização de obras, sobre e às margens 

das águas jurisdicionais brasileiras (AJB). No caso das licenças para as marinas, o 

interessado na realização de obras em cais, píeres, molhes, trapiches, marinas ou 

similares, deverá apresentar às Capitanias (CP), Delegacias (DL) e Agências (AG), 

com jurisdição sobre o local da obra, um requerimento contendo: Planta de localização 

e de situação, Memorial descritivo da obra pretendida, Documentação fotográfica do 

local da obra e a ART dos Engenheiros responsáveis pela obra com GRU pago. Caso 

a obra possua estrutura flutuante como parte integrante da estrutura fixa, será também 

exigido projetos adicionais com relação a estrutura (NORMAN 11/2003). A Capitania 

dos Portos exerce a função de órgão fiscalizador dentro do estado desde o momento 

da obra até a sua operação diária.  

 A Resolução SEMA Nº 65 de 01 de Julho de 2008, dispõe sobre o licenciamento 

ambiental, estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades 

poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente e em seu artigo 80, 

para os empreendimentos, dentre eles, a Marina, estarão estabelecidos em 

resoluções específicas, editadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (SEMA). 

A resolução SEMA Nº40 de 26 de agosto de 2013, estabelecendo os critérios, 

procedimentos, trâmites administrativos e premissas para o Licenciamento Ambiental 

de empreendimentos náuticos localizados nas margens e águas interiores e costeiras 
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do Estado do Paraná e de acordo com o artigo 3º, o Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP) terá a competência sobre o controle ambiental e as seguintes licenças: 

 

I - Licença Prévia (LP): concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento; 

II - Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento de 

acordo com as especificações aprovados; 

III - Licença de Operação (LO): autoriza a operação do empreendimento;  

IV - Licença Ambiental Simplificada (LAS): aprova a localização e a concepção 

do empreendimento de pequeno porte e/ou que possuam baixo potencial 

poluidor/degradador; 

V - Autorização Ambiental ou Florestal: aprova a localização e autoriza a 

instalação e operação que possa acarretar alterações ao meio ambiente, de 

caráter temporário; 

VI - Licença de Operação de Regularização (LOR): autoriza a operação do 

empreendimento que já se encontra instalado; 

VII - Licença Ambiental Simplificada de Regularização (LASR): autoriza sua 

instalação e operação de acordo com as especificações constantes dos 

requerimentos. 

 

Em mesma resolução em seu artigo 4º, define o porte dos Empreendimentos 

Náuticos classifica-se em mínimo, pequeno, médio e grande, de acordo com os 

critérios descritos no Quadro 13. 

 



107 
 

Quadro 13 - Porte dos Empreendimentos Náuticos do Estado do Paraná 

 

 Fonte: SEMA 40, 2013. 

 

Ao efetuar a comparação do Quadro 13 com Tabela 07 tratada no capítulo 4.1, pode-

se afirmar que os empreendimentos atualmente existentes em Pontal do Sul estão na 

categoria Médio e apenas uma está categoria Grande. 

Já em seu artigo 5º, são considerados os itens do Quadro 14, para avaliação 

da concessão do licenciamento ambiental de empreendimentos náuticos 

 

Quadro 14 - Concessão de Licenciamento Náuticos do Estado do Paraná 

 

Fonte: SEMA 40, 2013. 

 

Em acordo com a afirmação anterior, quanto ao porte dos empreendimentos 

existentes em Pontal do Sul, o Quadro 14 indica que os empreendimentos necessitam 

de um estudo mais aprofundado no quesito ambiental e o Instituto Ambiental do 

Porte do 

Empreendimento
Tipo de Estrutura Área de Darsena / Largura de Rampa

Número de 

Vagas

Mínimo Rampa

Rampa: 01 (uma) de até 04 m de largura, 

instaladas em residências e pequenas 

propriedades particulares

01 seca ou 

molhada

Pequeno Rampa Rampa: 01 (uma) com até de 4m de largura;
2 até 5 secas 

e molhadas

Rampa: 01 (uma) ou mais estruturas que 

acumuladas não ultrapassem 10m de 

largura;

Dársena: 01 (uma) unidade menor que 500 

m² não cumulativo.

Atracadouro (ou trapiche ou 

píer): até 3 unidades; 

Ancoradouro, Fundeadouro. 

Cais; Canal de navegação 

delimitado.

Rampa: 01 (uma) ou mais estruturas que 

acumuladas não ultrapassem 20m de 

largura; Dársena: maior que 500m²;

51 até 100 

(secas e 

molhadas)

Grande

Atracadouro (ou trapiche ou 

píer): mais de 3 unidades; 

Ancoradouro, Fundeadouro. 

Cais; Canal de navegação 

delimitado.

Rampa: 01 (uma) ou mais estruturas que 

acumuladas ultrapassem 20m de largura; 

Dársena - maior que 500m²;

Acima de 100 

(secas e 

molhadas)

Médio

Atracadouro (ou trapiche ou 

píer): até 1 unidade; 

Ancoradouro, Fundeadouro

6 até 50 

(secas e 

molhadas)

Porte
Tipo de 

Licenciamento
Estudo Ambiental

Mínimo DLAE Não Aplicado

Pequeno LAS PCAS - Plano de Controle Ambiental Simplificado

Médio LP - LI - LO
RAP - Relatório Ambiental Prévio, na fase de LP e PCA - Plano de 

Controle Ambiental na fase de LI.

Grande LP - LI - LO
RAP - Relatório Ambiental Prévio, na fase de LP e PCA - Plano de 

Controle Ambiental na fase de LI.
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Paraná (IPA), poderá exigir o EIA/RIMA antes da LP se entender que exista um 

potencial de degradação devido ao tamanho do empreendimento e sua localização.      

O IAP indica que ele terá seis meses para deferir ou não cada modalidade de 

licença e/ou autorização ambiental a partir da data de entrega do requerimento de 

concessão. Caso exista a necessidade de EIA/RIMA e/ou audiência pública, este 

prazo aumenta para doze meses.  

Com a resolução SEMA 40, houve um avanço quanto a simplificação do 

entendimento das necessidades para licenciar um empreendimento náutico, mas este 

modelo de empreendimento, interfere diretamente com áreas que possuem 

considerável grau de preservação ambiental, o investimento financeiro inicial e o 

tempo de início de operação poderão impactar os investidores de pequeno porte.  

 

4.4 Fase 4:  Recomendar ações para o desenvolvimento sustentável da atividade 

turística náutica  

 

As recomendações de desenvolvimento sustentável terão como base Sachs 

(2008) que aborda cinco dimensões (ecológica, social, cultural, econômica e espacial) 

e a com a inclusão de uma sexta dimensão (tecnologia) por Seiffert (2011). 

As análises realizadas anteriormente, indicaram que as áreas que apresentam 

potencial de expansão de empreendimentos náuticos, atualmente se apresentam em 

Área de Preservação Permanente, áreas privadas e destinadas a um potencial Porto 

em Pontal do Sul e poucos lotes disponíveis no canal DNOS. As recomendações, 

portanto, são focadas da melhoria na infraestrutura procurando atender as 

expectativas e atração de turistas. Considera-se importantante a viabilidade de 

utilização das áreas privadas para ampliação do número de marinas. 

 

4.4.1 Melhora da Infraestrutura e Imagem  

 

Conforme abordado nas fases anteriores, os temas relacionados a infraestrutura 

náutica e urbana e sua exposição, estão interligadas e são fatores importantes para o 

desenvolvimento sustentável do balneário de Pontal do Sul. O Quadro 15 aponta os 

principais itens recomendados para este desenvolvimento. 

    



109 
 

Quadro 15 -Recomendações para Pontal do Sul 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 

 

Os pontos apresentados em cada um dos três tópicos principais apontados no 

Quadro 15, são assim representados: 

 

- Infraestrutura Náutica: 

 

Para Biondi (2014), o espaço físico da marina também é o palco para as 

experiências dos hóspedes e a base da economia da experiência que as pessoas, 

hóspedes da marina, neste caso, estão dispostos a pagar por ricas experiências 

contínuas. 

Marinas necessitam ser atrativa para os donos de barcos para a tripulação, já 

que é onde os barcos passarão a grande maioria do tempo ancorados. E é onde uma 

significativa proporção anual dos custos de operação e manutenção são gastos 

(HERON, JUJU, 2012, p08).  

 A infraestrutura náutica existente no balneário de Pontal do Sul carece de 

ambientes mais modernos e hospitaleiros para famílias que o visitam. A maioria das 

instalações oferece somente o básico para guarda da embarcação e serviços 

auxiliares modestos. O resultado do questionário aponta a importância de se possuir 

uma estrutura que não somente atenda a guarda da embarcação. Os turistas buscam 

um local agradável, seguro, limpo e com acessibilidade. Os turistas vivem em áreas 

de grande concentração urbana e de degradação ambiental, então é importante que 
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a infraestrutura seja acolhedora e ao mesmo tempo reservada, respeitando a 

privacidade do turista. 

Marinas carregam um paradigma para as pessoas de que sempre estão 

causando impactos negativos ao meio ambiente e interferindo nas atividades do local 

(ex: pesca artesanal), mas este paradigma pode ser mitigado por meio de melhorias 

de projetos e envolvimento da comunidade. Estes projetos devem ser planejados 

objetivando a sustentabilidade ambiental e sua preservação e a inclusão da 

comunidade local  

As melhoras práticas como possuir uma certificação da marina em selos de 

qualidade por entidades relacionadas ao meio ambiente, segurança e respeito ao 

indivíduo, como por exemplo o Bandeira Azul Marinas, Selo + Turismo do MTur, 

Programa Bem Receber do SEBRAE e atendimento a normas NBR e ISO, são muito 

bem vistos pelos turistas e se tornam um grande diferencial para a infraestrutura.   

Identificou-se a ausência de lojas e serviços especializados das grandes marcas 

de barcos e seus componentes. Os serviços são realizados por mão de obra pouco 

qualificada ou quando profissionalizada de grandes marcas, vem da capital do Estado. 

A criação de parceria entre o SENAI e empresas privadas no ramo náutico para 

implementar cursos profissionalizantes na área de reparação naval e mecânica / 

eletrônica de motores e acessórios para gerar e aumentar a qualificação da mão de 

obra de membros da comunidade local, podendo assim servir como ponto de apoio 

para o mercado náutico, trazendo segurança e profissionalismo dos serviços 

prestados aos turistas. 

Alguns turistas que possuem embarcações miúdas ou de pequeno porte e jet-

ski, que possuem residência no balneário de Pontal do Sul e efetuam a guarda dos 

mesmos dentro de residência, indicam a necessidade, que viria do governo municipal, 

na construção de pequenas rampas públicas de acesso fácil com estrutura adjacente 

básica (estacionamento e chuveiro).  

  

- Infraestrutura Urbana: 

 

Conforme comentado no item anterior, os turistas vivem em locais urbanizados 

e em sua consequência, horas despendidas dentro de seus automóveis. Este efeito 

pode causar memórias ruins e pode ser um ponto de decisão ao local a ser visitado. 

No que se refere a via de acesso ao balneário de Pontal do Sul, pode-se considerar 
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que existe a falta de uma estrutura adequada e que trás um problema para a expansão 

do turismo para balneário.     

  A construção de uma rodovia conectando diretamente o balneário de Pontal 

do Sul, ampliaria a visita de turista e esta rodovia, mais do que somente conectar dois 

pontos, deverá explorar de forma sustentável o que levam os turistas a buscar o Pontal 

do Paraná. A natureza e os pontos turísticos devem estar presente de forma 

convidativa e sinalizada a observação do balneário de Pontal do Sul (mirantes, pontos 

de interesse). 

Ao recordarmos o estudo realizado pela FAUEPG em 2010 descrito no capítulo 

4.1, a dimensão onde Pontal do Sul teve a seu pior índice de pontuação em 

atratividade turística entre todos os temas e regiões foi a “Condição de Acesso do 

Atrativo”.  

O EIA/RIMA 686 de outubro de 2016, tendo em um de seus itens estudados pela 

empresa Engemin Engenharia e Geologia, a implantação desta nova rodovia até o 

Pontal do Sul indica que: 

 

“Considerando, portanto, que as medidas mitigadoras, potencializadoras, 

programas ambientais e medidas compensatórias, propostos neste estudo, 

sejam detalhados sob a forma de um Plano Básico Ambiental (PBA) e 

implantados rigorosamente dentro da melhor técnica de engenharia e 

ambiental, pelo empreendedor e demais atores envolvidos e que as normas, 

instruções normativas, regulamentos, procedimentos, padrões e 

especificações técnicas e ambientais sejam rigorosamente obedecidas, o 

empreendimento é considerado ambientalmente viável, pela equipe 

responsável pela elaboração deste EIA-RIMA.(2016, p10-4)” 

     
Atualmente grande parte da orla ainda não apresenta calçamento, iluminação e 

ciclovias, sendo assim, a implantação do projeto orla, tende a aumentar a segurança 

e a atratividade para investimentos no ramo da gastronomia e entretenimento e criar 

um padrão turístico noturno junto a sua orla. A vinda de novos investidores ao 

balneário de Pontal do Sul gera empregos diretos a membros da comunidade local e 

receitas ao Município a serem aplicados em novos projetos socioeconômicos no 

próprio balneário 

Dados da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná (2007), indicam que que 

o Pontal do Paraná ocupa a penúltima posição em gastos diários em alimentação e 
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entretenimento de turistas que visitam o litoral do Paraná. Esta posição está 

relacionada a baixa oferta e qualidade atual na região.      

 

- Marketing e Imagem: 

 

De acordo com o questionário aplicado, os turistas buscam o balneário de Pontal 

do Sul em decorrência da exuberância da paisagem e o nível de preservação da 

natureza, sendo assim, a imagem refletindo a modernização da infraestrutura, aliada 

a preservação do meio ambiente deve ser explorada através de canais promocionais 

e de mídia para atrair potenciais turistas para visitarem o balneário de Pontal do Sul. 

As ilhas adjacentes a Pontal do Sul, a não ser a ilha do Mel são pouco exploradas 

em sua beleza natural e divulgação. A divulgação de uma rota turística segura de 

navegação para os donos de embarcação, passa a atrair turistas que atualmente 

utilizam marinas em balneários adjacentes para visitas e permanência na região 

durantes os finais de semana.  

Para atrair potenciais turistas é importante a criação de slogans evidenciando 

que modernidade e infraestrutura podem andar juntas e utilizar os canais de mídia 

social para atingir o máximo de interessados.  

A criação de parcerias entre município, entidades privadas e patrocinadores para 

trazerem eventos náuticos reconhecidos no Brasil, tais como campeonatos de vela, 

wakeboard/surf e pesca aumentam a exposição do balneário de Pontal do Sul por 

meio de mídia espontânea. 

 Ao atrair o turista para que permaneçam no balneário de Pontal do Sul durante 

a noite, eventos e competições voltados a gastronomia e entretenimento devem ser 

criados e divulgados, tais como, festival de frutos do mar e pratos típicos da região. 

A utilização do dia do marinheiro como uma data festiva relacionada ao mundo 

náutico, seria uma oportunidade para implementar uma exposição náutica trazendo 

marcas náuticas para expor e comercializar seus produtos.     

 

4.4.2 Ampliação da Infraestrutura Náutica 

 

Complementando as ações propostas anteriormente e baseando-se na 

possibilidade que as áreas atualmente em poder de empresas privadas de construção 

de plataformas e áreas para a criação de um porto, passassem a para investidores do 



113 
 

ramo da construção e náutico, assim pode-se descrever as possibilidades de 

ampliação da infraestrutura náutica. 

 

- Ampliação de Marinas e Rede Hoteleira: 

 

A ampliação do número de marinas traz a possibilidade de mais vagas para 

barcos e por consequência, aumento de turistas, gerando riquezas e empregos no 

balneário de Pontal do Sul. É importante que as novas marinas já nasçam como 

marinas, conforme contemplado na fase 1, e que atenda as expectativas 

socioambientais do balneário. 

As marinas devem contemplar vagas molhadas, para atrair turistas com barcos 

superiores a 50’, o qual hoje é praticamente inexistente no balneário de Pontal do Sul. 

De acordo com o estudo do Governo do Estado de São Paulo (2018), o gasto anual 

em manutenção, revisões e reformas realizados em embarcações miúdas é de R$ 

1.310,00, enquanto que em barcos médios e grandes este valor sobe para R$ 

6.681,00.    

Com a ampliação do número de marinas e por consequência de turistas, a 

infraestrutura para abriga-los deverá crescer na mesma intensidade, tanto em número 

de quartos como no profissionalismo para atender as demandas destes turistas. 

Dados da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná (2007), indicam que que 

o Pontal do Paraná, assim como a posição ocupada nos gastos em alimentação e 

entretenimento, hospedagem ocupa também a penúltima posição. Novamente a 

posição está relacionada a baixa oferta e qualidade atual no balneário de Pontal do 

Sul.      

 

- Condomínio Residencial Náutico: 

 

A criação de um condomínio residencial náutico, o qual alia residências de alto 

padrão, acesso ao mar por meio de canais artificiais e abrigo para a embarcação, 

podem se tornar um grande atrativo ao balneário de Pontal do Sul. Este condomínio 

pode atrair um turista de maior poder aquisitivo com a oferta de modernidade, 

segurança, facilidades e um ambiente exclusivo e reservado. 

Outro grande apelo a este tipo de empreendimento particular, é a possibilidade 

de conter a infraestrutura náutica e urbana em um mesmo local, como por exemplo, a 
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instalação do um heliporto pode sucumbir a necessidade de uma nova rodovia de 

acesso a balneário de Pontal do Sul, ampliando a exclusividade e privacidade a região. 

A Figura 27 mostra o Condomínio Marina Guarujá em São Paulo como exemplo deste 

modelo de infraestrutura combinada 

 

Figura 27 - Condomínio Marina Guarujá - SP 

 

Fonte: Verdemar Imóveis, 2019. 

 

O condomínio demostrado na Figura 27 apresenta um ambiente exclusivo aos 

seus moradores aliando infraestrutura moderna, inclusive contando com o próprio píer 

em cada casa e o cuidado com o meio ambiente em uma área de 814.000m2 as 

margens do canal de Bertioga.  

Em 2012, no mesmo ano da exploração da área, por meio do decreto municipal 

9.948 de 28 de junho de 2012, tem-se a criação da área de Proteção Ambiental da 

Serra do Guarau e tem como limite sul o Canal Bertioga C do condomínio. O 

condomínio é um exemplo de compromisso entre o município de Guarujá e a 

construtora em explorar de forma sustentável em uma região de grande restrição 

ambiental, com a presença de mata atlântica, foz de canais/rios. 

 

   

4.5 Fase 5: Gerar indicadores de evolução do desenvolvimento sustentável da 

atividade turística náutica. 

 

Com base nas recomendações da fase 4, é possível gerar uma planilha com 

as ações e os indicadores de progressão para que se obtenha o desenvolvimento 

sustentável do desenvolvimento náutico. 

O plano de desenvolvimento proposto possui desde etapas simples como a das 

marinas em possui uma Visão e Missão do negócio até mais complexas como a 
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construção de novos acessos ao local, sendo assim, projeta-se um plano de longo 

prazo, totalizando cinco anos de atividades.  

O Quadro 16 apresenta 4 blocos de projetos, definidos como infraestrutura 

náutica, revitalização da Orla, Infraestrutura urbana e Marketing e dependendo da 

ação, ela poderá ter uma meta/indicador geral ou específico.   

O formato de acompanhamento para a evolução de um desenvolvimento 

sustentável de Pontal do Paraná, envolve os impactos ambientais, sociais e 

econômicos, os quais possuem pesos diferentes; como exemplo, o impacto 

econômico possui peso 10. A pontuação aplicada, que poderá ser 0,1,3 ou 6, é dada 

a cada ação e sua relação com relação aos impactos descritos. Quanto maior a 

pontuação, maior será o seu impacto.  

A multiplicação entre a nota da atividade e o peso considerado em cada impacto 

irá resultar em um total, o qual indica a relevância da ação para o desenvolvimento de 

forma sustentável, ou seja, os maiores valores totais indicaram que todos os impactos 

serão afetados de forma positiva. O campo avaliação indica a nota que está sendo 

dada para a atual condição da ação apresentada. A nota que pode variar de 0 a 2 e 

está baseada na relação entre as metas e os parâmetros de atingimento descritos.    

Por fim, tem-se a nota final de Atingimento, que é a multiplicação entre o Total 

e a Avaliação dividido por mil. Caso as 34 ações sejam realizadas satisfatoriamente, 

a nota máxima de Atingimento será 6. Assumindo que para ações com valores totais 

acima de 105 pontos comecem a gerar um desenvolvimento a região, podemos 

assumir que nas seguintes condições de Atingimento e a correlação ao 

desenvolvimento do turismo náutico sustentável: 

 

0 – 2,4: Pouco ou Nenhum Desenvolvimento  

2,5 – 4: Mediano ou Em Desenvolvimento 

4,1 – 6: Alto ou Desenvolvido   

  

Algumas ações, como a construção de uma nova rodovia, além do alto 

investimento financeiro e tempo de construção, o qual devem atingir alto grau de 

desenvolvimento, mas ao mesmo tempo, deve ser analisado a fundo um impacto 

negativo para o aspecto ambiental. Sendo assim a nota total dada a esta ação, deve 

estar no radar de execução, mas existem outras ações de menor impacto ambiental e 

ainda assim, de atratividade econômica e social impactantes.  
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Quadro 16 - Indicadores de Evolução de Pontal do Sul 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.
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1 Visão e Missão 1 1 3 44 0 0,0

2 Projetos Sociais e Comunitários 3 6 1 70 0 0,0

3 Política Ambiental 6 1 3 84 0 0,0

4 Áreas de Lazer 3 0 6 84 1 0,1

5 Segurança das Instalações e Plano de Emergência 6 0 6 108 0 0,0

6 Acessibilidade 0 6 6 96 0 0,0

7 Limpeza e conservação 3 0 6 84 1 0,1

8 Equipe Técnica Treinada e qualificada 1 6 6 104 1 0,1

9 Selos e Ceritificados de Qualidade 6 3 6 126 0 0,0

10 Licenças aprovadas e atualizadas de todos os orgãos competentes 6 0 6 108 1 0,1

11 Iluminação Pública 100% orla 0 0 3 30 0 0,0

12 Pavimentação e Calçamento 100% orla 0 0 3 30 0 0,0

13 Ciclovia 100% orla 0 0 3 30 0 0,0

14 Área de lazer comunitário (quisques, ginástica, jogos, etc) 3 áreas na orla 1 6 6 104 0 0,0

15 Segurança e policiamento patrulhamento dia/noite 3 6 6 120 0 0,0

16 Regulamentação de comercio na faixa de areia 50% demarcada 3 6 6 120 0 0,0

17 Limpeza e conservação 70% limpo e conservado 6 1 6 114 0 0,0

18 Degradação da meio ambiente < 5% 6 0 6 108 2 0,2

19 Criação de bolsões de estacionamento 2 novos bolsões 3 0 6 84 0 0,0

20 Estrutura gastronômica de qualidade 5 restaurantes 0 3 6 78 0 0,0

21 Estrutura de entretenimento de qualidade 4 estrututras 0 3 6 78 0 0,0

22 Feiras e pequenos comercios regionais turísticas com local determinado 3 novas feiras realizadas 0 6 6 96 0 0,0

23 Rampas públicas e pequena infraestrutura para barcos miudos e jet-ski 1 rampa 3 0 6 84 0 0,0

24 Sinalização turística nas estradas e na cidade ampliação de 50% da atual 1 1 6 74 1 0,1

25 Implementação de uma nova rodovia 100% concluida 0 3 6 78 0 0,0

26 Rede de hoteis / hostels com selo de hospitalidade Mtur e Sebrae 3 hoteis certificados 3 3 6 102 0 0,0

27 Cursos navais/motores e eletrônicos com a parceria de escolas técnicas 1 turma implementada 3 6 6 120 0 0,0

28
Divulgação de turísmo da região em outros municípios (Curitiba, int 

Paraná)
25% dos turistas na região 

devido a divulgação 
3 6 6 120 1 0,1

29 Divulgação de rota turística segura para embarcações
divulgação de 30 canais de 

mídia / bi-mês
1 3 6 86 0 0,0

30 Eventos esportivos náuticos patrocinados 2 eventos esportivos 0 1 6 66 0 0,0

31 Festivais de Cultura e Gastronomia 2 festivais (verão e inverno) 3 6 6 120 0 0,0

32 Exposições Náuticas 1 exposição 0 3 6 78 0 0,0

33 Evento relacionados a náutica (dia do marinheiro) 1 evento 0 6 6 96 0 0,0

34 Parceria com eventos Sol e Mar 3 parcerias 1 3 6 86 0 0,0
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Analisando os resultados do Quadro 16, identificamos que os itens que 

possuem as maiores médias totais são as ações relacionadas a marketing com 93,1 

seguida pela infraestrutura náutica com 90,8. Isto reflete a importância em evidenciar 

os atrativos da região.  

Realizando-se uma análise do balneário de Pontal do Sul em acordo com cada 

item abordado, chegamos ao nível de atingimento de 0,8, o que coloca a região como 

pouco ou nenhum desenvolvimento em relação ao desenvolvimento do turismo 

náutico sustentável.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal da pesquisa foi identificar mecanismo de estímulo ao turismo 

náutico de lazer por meio de ações e indicadores que efetuem o acompanhamento do 

desenvolvimento sustentável do balneário de Pontal do Sul – Paraná e com este 

propósito, foram estabelecidos cinco objetivos específicos.  

O primeiro objetivo específico, que foi o de avaliar o cenário do turismo náutico 

atual, identificou-se um atrativo turístico de grande valor, derivado da exuberância de 

suas belezas naturais, mas de médio significado para o mercado turístico, já que a 

infraestrutura de suporte ao turismo ainda não se encontra preparada para atender a 

este fluxo. Como exemplo, foi citado a dificuldade de acesso ao balneário de Pontal 

do Sul e a sua falta de infraestrutura pública junto a orla.  

Neste mesmo objetivo, também foi analisada a condição atual de infraestrutura 

náutica que atende principalmente os donos de embarcações. Neste ponto, pode-se 

afirmar que em sua maioria, a infraestrutura existente se aproxima da designação de 

Garagem Náutica e não de Marina, como se consideram. Quando avaliada no quesito 

socioambiental, estas estruturas precisam avançar e se modernizar para atender tanto 

as novas legislações quando a expectativa da comunidade local e de turistas. 

O segundo objetivo trata da Identificação do perfil do turista náutico e os seus 

anseios capazes de estimular o desenvolvimento sustentável, foi possível por meio do 

questionário aplicado, definir este perfil e estes anseios. O perfil indica uma pessoa 

mais experiente, de poder aquisitivo substancial que em média duas vezes na 

semana, principalmente durante o verão, aprecia andar de barco junto a natureza e 

amigos como forma de relaxamento. A conexão com o primeiro objetivo específico 

fica evidenciada, quando mais de 70% dos entrevistados não se encontram satisfeitos 

com a atual infraestrutura náutica oferecida no balneário de Pontal do Sul.  

No terceiro objetivo que é identificar as principais dificuldades na ampliação e/ou 

implantação de marinas, encontrou-se 4 áreas definidas por leis em áreas de 

preservação permanente e identificadas por meio de parques municipais. Outras duas 

áreas disponíveis estão em poder de empresas privadas, que possuem em sua 

descrição atividades industriais navais e uma terceira área encontra-se com o poder 

pública para um futuro porto. As áreas preservadas em conjunto com 

empreendimentos existentes e futuros, limitam a expansão da infraestrutura náutica, 
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voltando assim o foco para a necessidade de modernização da infraestrutura náutica 

existente e o atendimento das normas.  

Foi possível observar que após a introdução da resolução SEMA 40 em 2013, o 

entendimento quanto ao licenciamento de empreendimentos náuticos na região foi 

simplificado quanto as necessidades para cada empreendimento. De qualquer forma, 

os prazos entre projetos, licenciamentos e posteriores adequações, tendo como 

resultado uma quantidade e modelo de vagas para embarcações limitados ao canal 

DNOS, podem resultar em um retorno do investimento a longo prazo e requerem 

investidores robustos.  

O quarto objetivo vem como forma de recomendar ações para o desenvolvimento 

sustentável da atividade turística náutica. As recomendações foram apresentadas em 

três tópicos principais de infraestrutura náutica, urbana e marketing/Imagem com 

respectivos sub-tópicos e seus desdobramentos em ações propostas. 

As ações propostas possuem em sua base, a relevância quanto aos impactos ao 

meio ambiente e sua relação socioeconômica, com o intuito de gerar um 

desenvolvimento sustentável ao balneário de Pontal do Sul. O próximo objetivo 

contemplará o método de avaliação quanto a progresso destas ações 

Dentro deste mesmo objetivo, foi possível realizar um estudo hipotético caso as 

áreas atualmente protegidas e/ou privadas tivessem possibilidade de exploração para 

o seguimento náutico e também sugerir ações definidas a exemplo de 

empreendimentos existentes.  

O quinto objetivo teve a finalidade de gerar os indicadores para avaliação dos 

impactos socioeconômicos e ambientais positivos e negativos gerados pela atividade 

turística náutica. Neste quesito foi definido um método de avaliar o desenvolvimento 

vindos do objetivo anterior. A análise utilizando a ferramenta indica a situação atual 

do balneário de Pontal do Sul para cada quesito e o peso que possui para cada uma 

das dimensões propostas. A pontuação encontrada atualmente, ratifica os pontos 

levantados e analisados nos objetivos anteriores que indicam a falta de uma 

infraestrutura mais robusta voltada ao turismo em geral, mas em especial o náutico. 

Baseando-se no resultado geral da pesquisa e o atingimento em cada etapa dos 

objetivos específicos, é possível identificar a possibilidade de desenvolvimento 

sustentável no balneário de Pontal do Sul por meio de ações para que as Marinas e 

as Garagens Náuticas modernizem a sua infraestrutura náutica trazendo um ambiente 

mais seguro e acessível e amplie a qualidade dos serviços oferecidos aos turistas. A 
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pesquisa revela que o turista não está satisfeito com a infraestrutura e qualidade dos 

serviços. 

No mesmo caminho, o Município de Pontal do Paraná e o Governo Estadual do 

Paraná devem investir na infraestrutura urbana, através da revitalização da orla, 

criando assim um ambiente favorável para a expansão do comércio local e atraindo 

novas empresas do ramo gastronômico, de hotelaria e de entretenimento para que 

invistam na região, gerando renda e trabalho a população local.    

A partir da exploração dos temas abordados nos objetivos específicos, pode-se 

considerar que o balneário de Pontal do Sul, precisa avançar na infraestrutura para 

atender as expectativas do turista náutico do Estado.     

Os resultados desta pesquisa poderão ser utilizados como base metodológica 

para outras regiões litorâneas que identifiquem o potencial para um estudo 

relacionado ao desenvolvimento sustentável em harmonia com o turismo náutico. 

Outra utilização deste estudo está na forma de apresentar aos empreendedores do 

turismo náutico, especialmente aos que gostariam de avançar na construção de 

marinas, quais são os principais passos a serem seguidos com relação as etapas de 

construção e licenciamento no que tange as legislações, a inclusão da sociedade e 

cultura local, as iniciativas do município e o que espera o turista que possui ou tem a 

aspiração de ter uma embarcação, para que possa tornar o empreendimento viável 

financeiramente.  
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APÊNDICES 
 
 
 
Apêndice 1 – Termo de Consentimento para a Entrevista 
 

 
 
  MESTRADO PROFISSIONAL  

EM GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE - ISAE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Governança e Desenvolvimento Sustentável do Turismo Náutico na Região de Pontal do Sul / PR 

 

O(a) Senhor (a) está convidado a participar como voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade do(s) pesquisador(es) Emerson Baptista e Prof. Dr. Cleverson V. Andreoli, do 

Programa de Pós-Graduação, Mestrado Profissional em Governança e Sustentabilidade do Instituto 

Superior de Administração e Economia - ISAE. O questionário será aplicado por meio de um formulário 

eletrônico.  

Aceitando eletronicamente participar, o que corresponderá a assinatura do Termo de Consentimento 

estou ciente de que: 

1. O objetivo da pesquisa é investigar é avaliar as perspectivas do turismo náutico (cenário, perfil 

do turista e entraves) e com base nos indicadores de sustentabilidade recomendar ações para 

a sua harmonização com o desenvolvimento sustentável da região litorânea do Pontal do Sul 

– Paraná; 

2. Durante o estudo estão sendo coletados dados para compreender o comportamento do 

turista náutico e a razão que o leva a escolher um determinado destino turístico, já que será o 

protagonista que levarão as ações de desenvolvimento. O tempo estimado para 

preenchimento deste questionário é inferior a 10 minutos; 

3. Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre minha 

participação na referida pesquisa; 

4. Estou livre para interromper a qualquer momento minha participação na pesquisa, o que não 

me causará nenhum prejuízo; 
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5. Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos na pesquisa serão 

apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluindo sua publicação na 

literatura especializada;  

6. Poderei contar com o Centro de Pesquisa em Governança, Sustentabilidade e Inovação do 

ISAE, para apresentar recursos ou reclamação. Endereço av. Visconde de Guarapuava, 2943 – 

Centro, Curitiba-PR. Telefone para contato: (41) 3388-7805 ou (41) 3388-7804; 

7. Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo Emerson Baptista, conforme 

necessário, pelo e-mail bap1972@hotmail.com; 

8. Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em meu 

poder e outra com o pesquisador responsável. 

9. Ao assinar este termo de consentimento livre e esclarecido, cópia do mesmo será 

automaticamente enviada para seu endereço eletrônico informado no questionário on-line. 

 

Nome por extenso: _______________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

Local: ________________________, Data: _____ / _____ / _____ 

 

Botão   Concordo   Não Concordo 
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Apêndice 2 – Roteiro de Perguntas  
 

Questionário 

PARTE I – O TURISTA NAÚTICO 

Estas questões são referentes aos dados sociodemográficos para identificar a 

segmentação. 

Cidade de Residência: __________________________________________ 

Gênero: (  ) F (  ) M 

Estado civil: (  ) Casado (  ) Solteiro (  ) Divorciado (  ) Viúvo 

Filhos: (  ) Sim  (  ) Não, se Sim quantos: __________________________ 

Idade: (  ) 18 a 25  (  ) 26 a 35  (  ) 36 a 45  (  ) 46 a 55  (  ) Mais de 55 

Nível de Educação: (  ) Básico  (  ) Secundário  (  ) Superior  (  ) Pós-graduação  

(  ) Mestrado  (  ) Doutorado 

Atividade Profissional: 

(  ) Trabalhador de empresa privada 

(  ) Trabalhador de empresa pública 

(  ) Profissional liberal / Empresário 

(  ) Estudante 

(  ) Outro: ___________________________________________ 

Rendimento mensal familiar: (  ) < 5.000  (  ) 5.001 a 10.000  (  ) 10.001 a 20.000 

(  ) 20.001 a 30.000  (  ) 30.001 a 40.000  (  ) >40001 

 

PARTE II – BENS, INFRAESTRUTURA E PROCESSO DE DECISÃO 

As perguntas buscam avaliar a escolha da região e seus atrativos  

Possui embarcação náutica  

(  ) Sim  (  ) Não,  

SE SIM 

Qual o tipo de embarcação 

(  ) Lancha a motor  (  ) Veleiro  (  ) Iate  (  ) Moto aquática  (  ) Outros  

A embarcação fica hospedada em alguma infraestrutura náutica (Marina, garagem 

náutica). 

(  ) Sim  (  ) Não, porém realizo o transporte por carreta rodoviária 

SE SIM 
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Em uma escala de satisfação, de 1 a 5 (sendo 1 pior e 5 melhor), você se encontra 

satisfeito com a infraestrutura náutica existente 

Se menor que 3. Que serviços/estruturas poderiam ser criados ou incrementados no 

Pontal do Sul para que ficasse mais atrativo ao turista náutico?   

SE NÃO 

Pretende adquirir algum tipo de embarcação  

(  ) em até 1 ano  (  ) 1 a 3 anos  (  )  Não pretendo adquirir  (  ) Outros 

Qual a importância da infraestrutura para a tomada desta decisão Classifique de 1 a 

5 (1- Nada importante; 5- Muito importante). 

Quando se desloca para a região, utiliza algum tipo de hospedagem? 

(  ) Sim  (  ) Não  

Qual o tipo de hospedagem que costumar ficar 

(  ) Casa de amigos ou familiares  (  ) Hotéis  (  ) Pousadas  (  ) Hostel   

(  ) Camping  (  ) Casa própria na Região  (  ) Outro_______________________ 

Qual a importância da escolha de Pontal do Sul como destino para a prática de 

atividades náuticas? Classifique de 1 a 5 (1- Nada importante; 5- Muito importante). 

Oportunidade de desenvolver novas amizades  

Usufruir de bons momentos com os amigos        

Relaxar psicológica e fisicamente       

Ter uma experiência de aventura 

Ambiente dos locais para a prática das atividades náuticas 

Diversidade de locais para a prática das atividades náuticas 

Divertir-me 

Bom destino para ir com amigos ou família 

Proximidade relativa à área de residência 

Existência de Eventos Náuticos 

Desenvolver novas habilidades 

Qualidade dos serviços turísticos 

A que características da Região de Pontal do Sul atribui maior importância enquanto 

destino turístico? Classifique de 1 a 5 (1- Nada importante; 5- Muito importante). 

Grande variedade de fauna e flora 

Paisagens e beleza natural  

Entretenimento na região 

Oportunidade de prática de atividades ao ar livre  
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Segurança do local 

Ambiente limpo e agradável  

Hospitalidade e acolhimento  

Clima agradável 

Boa gastronomia 

Infraestrutura de apoio (bares, restaurantes e hospedagem) 

Boas acessibilidades  

Pesca dentro da baía 

Pesca em Alto Mar 

Embarque e desembarque para passeios náuticos 

 

PARTE III – PRÁTICA DA ATIVIDADE NÁUTICA 

As seguintes questões têm como objetivo caracterizar o praticante náutico, os seus 

hábitos e comportamentos 

Quais são as principais práticas náuticas que pratica? 

(  ) Passeio de lanchas a motor  (  ) Mergulho  (  ) Paddle  (  ) Wakeboard  

(  ) Wakesurf  (  ) Pesca esportiva  (  ) Vela  (  ) Outros _____________________ 

Qual a frequência que pratica este tipo de atividade? 

(  ) 1 vez por mês  (  ) 2-3 vezes por mês  (  ) 4 vezes por mês  (  ) somente nos feriados  

(  ) somente nas férias  (  ) Outras____________________________  

Qual a principal estação do ano que prefere praticar a atividade? 

(  ) Primavera  (  ) Verão  (  ) Outono (  ) Inverno 

Que tipo de ambiente prefere para a prática destas atividades? 

(  ) Águas abertas  (  ) Águas abrigadas  (  ) Baias  (  ) Ilhas  (  ) Outros _________ 

Quanto tempo permanece na região para a prática das atividades?  

(  ) 1 dia  (  ) 2 dias  (  ) 1 semana   (  ) Mais de 1 semana  (  ) durante feriados 

(  ) durante as férias 

Costuma participar de eventos náuticos na região 

(  ) Sim  (  ) Não  

se Sim, Quais_______________________________________ 
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Apêndice 3 – Proposta de um modelo para desenvolvimento sustentável do 

turismo náutico em Pontal do Sul.  

 

Resumo 

 

A proposta do estudo tem como objetivo o desenvolvimento sustentável do 

turismo náutico na região de Pontal do Sul, a partir das expectativas e demandas 

retratadas pelos turistas e atual situação identificada na região, bem como a 

preocupação com o meio ambiente e a inclusão da sociedade. As melhorias 

recomendadas devem servir de guia para o início deste desenvolvimento, mas devem 

ser revisitadas de forma contínua para que sempre atendam as tendências turísticas.    

 

Introdução 

 

Em áreas litorâneas a atividade turística, desde que bem planejada, pode 

auxiliar no desenvolvimento local, na organização de sistemas mais eficientes de 

transporte, gerar trabalho, renda e colaborar economicamente para manutenção de 

sítios históricos e culturais e movimenta diversos setores produtivos (SANSOLO; 

CRUZ, 2003). A partir desta citação, a proposta é de como buscar este planejamento 

que atenda ao turista náutico, aos moradores locais, buscar o respeito ao meio 

ambiente e normas vigentes e ainda ser atrativo economicamente aos 

empreendedores do ramo turístico. 

A proposta do estudo teve a utilização de diferentes metodologias, que 

busquem uma interpretação sobre a realidade e parâmetros que busquem respostas 

para as demandas de vários setores que abrangem o mercado turístico.  

 

Objetivo 

  

Apresentar proposta com embasamento metodológico em busca de respostas 

que gerem ações práticas que atendam o desenvolvimento econômico tendo em 

sempre em perspectiva os impactos sociais e ambientais na região. 

 

Justificativa 
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A proposta de metodologia desenvolvida com base dos indicadores de 

sustentabilidade que permite a recomendações de ações para desenvolvimento do 

turismo náutico e desta forma contribuir para que a região de Pontal do Sul se torno 

um local atrativo para turistas e atenda também aos residentes da região com a 

criação de novos postos de trabalho.   

 

Metodologia 

 

A proposta possui a abordagem de pesquisa qualitativa e quantitativa, também 

conhecida de método misto, de natureza aplicada, com objetivo exploratório – 

descritivo e os procedimentos técnicos para a coleta de dados são a pesquisa 

bibliográfica e documental utilizando fontes primárias e secundárias e estudos de 

viabilidade. Esta abordagem está alinhada com os objetivos do projeto de pesquisa, o 

qual se propõe a analisar a influência e recomendar ações para harmonizar o turismo 

náutico com o desenvolvimento sustentável. 

A abordagem de pesquisa possui 5 fases com metodológicas diferenciadas que 

buscam a melhor forma de direcionar aos objetivos pretendidos deste estudo. 

Na fase 1 o foco está na pesquisa documental e a exploratória-descritiva com 

observação não participante objetivando identificar, descrever e mapear o atual 

cenário do turismo náutico na região. Já na fase 2, foi elaborado um questionário 

embasado na pesquisa bibliográfica e documental e então, conduziu-se uma 

entrevista semiestruturada obtendo assim um conjunto de respostas necessários. 

Na fase 3, o foco ficou divido entre o referencial teórico em busca do grande 

número de leis e normas principalmente no âmbito da gestão ambiental e a utilização 

recursos da web e visita exploratória para identificar e catalogar as marinas da região 

e os pontos de atenção ambiental. 

  Já na fase 4, foi utilizada as pesquisas realizadas nas fases anteriores, para 

uma análise de viabilidade, contendo recomendações e ações para o 

desenvolvimento sustentável da região que finaliza com a fase 5 que gera os 

indicadores de evolução deste desenvolvimento conforme quadro abaixo 
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Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019) 

Cronograma 

   

O prazo de pesquisa sugere um prazo de 6 meses entre a coleta, análise e 

interpretação dos dados. Segue o cronograma com as fases e as etapas contidas em 

cada uma delas. 

8 6 10

Ações Indicadores

Im
p
a
c
to

 

A
m

b
ie

n
ta

l

Im
p
a
c
to

 

S
o
c
ia

l

Im
p
a
c
to

 

E
c
o
n
ô
m

ic
o

1 Visão e Missão 1 1 3 44 0 0,0

2 Projetos Sociais e Comunitários 3 6 1 70 0 0,0

3 Política Ambiental 6 1 3 84 0 0,0

4 Áreas de Lazer 3 0 6 84 1 0,1

5 Segurança das Instalações e Plano de Emergência 6 0 6 108 0 0,0

6 Acessibilidade 0 6 6 96 0 0,0

7 Limpeza e conservação 3 0 6 84 1 0,1

8 Equipe Técnica Treinada e qualificada 1 6 6 104 1 0,1

9 Selos e Ceritificados de Qualidade 6 3 6 126 0 0,0

10 Licenças aprovadas e atualizadas de todos os orgãos competentes 6 0 6 108 1 0,1

11 Iluminação Pública 100% orla 0 0 3 30 0 0,0

12 Pavimentação e Calçamento 100% orla 0 0 3 30 0 0,0

13 Ciclovia 100% orla 0 0 3 30 0 0,0

14 Área de lazer comunitário (quisques, ginástica, jogos, etc) 3 áreas na orla 1 6 6 104 0 0,0

15 Segurança e policiamento patrulhamento dia/noite 3 6 6 120 0 0,0

16 Regulamentação de comercio na faixa de areia 50% demarcada 3 6 6 120 0 0,0

17 Limpeza e conservação 70% limpo e conservado 6 1 6 114 0 0,0

18 Degradação da meio ambiente < 5% 6 0 6 108 2 0,2

19 Criação de bolsões de estacionamento 2 novos bolsões 3 0 6 84 0 0,0

20 Estrutura gastronômica de qualidade 5 restaurantes 0 3 6 78 0 0,0

21 Estrutura de entretenimento de qualidade 4 estrututras 0 3 6 78 0 0,0

22 Feiras e pequenos comercios regionais turísticas com local determinado 3 novas feiras realizadas 0 6 6 96 0 0,0

23 Rampas públicas e pequena infraestrutura para barcos miudos e jet-ski 1 rampa 3 0 6 84 0 0,0

24 Sinalização turística nas estradas e na cidade ampliação de 50% da atual 1 1 6 74 1 0,1

25 Implementação de uma nova rodovia 100% concluida 0 3 6 78 0 0,0

26 Rede de hoteis / hostels com selo de hospitalidade Mtur e Sebrae 3 hoteis certificados 3 3 6 102 0 0,0

27 Cursos navais/motores e eletrônicos com a parceria de escolas técnicas 1 turma implementada 3 6 6 120 0 0,0

28
Divulgação de turísmo da região em outros municípios (Curitiba, int 

Paraná)
25% dos turistas na região 

devido a divulgação 
3 6 6 120 1 0,1

29 Divulgação de rota turística segura para embarcações
divulgação de 30 canais de 

mídia / bi-mês
1 3 6 86 0 0,0

30 Eventos esportivos náuticos patrocinados 2 eventos esportivos 0 1 6 66 0 0,0

31 Festivais de Cultura e Gastronomia 2 festivais (verão e inverno) 3 6 6 120 0 0,0

32 Exposições Náuticas 1 exposição 0 3 6 78 0 0,0

33 Evento relacionados a náutica (dia do marinheiro) 1 evento 0 6 6 96 0 0,0

34 Parceria com eventos Sol e Mar 3 parcerias 1 3 6 86 0 0,0

0,8
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Indicadores Pontal do Sul

T
o

ta
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to

Status conforme meta

0 < 40% não implementado = 0

41-75% implementando = 1

>75% implementado = 2

0 < 40% Não possui = 0

41-75% possui parcial = 1

>75% possui plenamente = 2

Baseado na quantidade de 

marinas em operação 

Status conforme meta

0 < 40% não implementado = 0

41-75% implementando = 1

>75% implementado = 2

Status conforme meta

0 < 40% não implementado = 0

41-75% implementando = 1

>75% implementado = 2
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(Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019) 

 

Resultados Esperados 

 

O estudo defende, busca e segue a concepção de Claro e Amâncio (2008), que 

o foco do desenvolvimento sustentável deve incidir no equilíbrio da proteção ambiental 

com o desenvolvimento social e econômico, induzindo os gestores de organizações 

públicas e privadas, e demais organizações não governamentais, à responsabilidade 

comum no processo de mudança, em que a exploração de recursos naturais, 

investimentos financeiros e tecnologias deverão adquirir uma relação harmoniosa. 
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Apêndice 4 – Artigo relacionado ao desenvolvimento sustentável do turismo 

náutico no Balneário de Pontal do Sul / PR. 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é elaborar  propostas de mecanismos para o estímulo ao 
desenvolvimento sustentável do turismo náutico no balneário de Pontal do Sul / PR, 
através da avaliação do cenário atual e do perfil do turista náutico e suas expectativas,  
identificando as principais dificuldades na ampliação e/ou implantação de marinas 
Para tal, foram realizadas entrevistas para  e interpretar as expectativas do turista 
náutico com a relação à infraestrutura, pondera-las perante as legislações vigentes 
com ênfase das ambientais  e por fim, ajustar as propostas  para que  a sua 
implementação tenha o menor impacto ambiental e ao mesmo tempo, ampliando os 
impactos sociais e econômicos positivos . Os levantamentos da infraestrutura náutica 
atual e as principais dificuldades para o desenvolvimento foram importantes para 
determinar as oportunidades de melhoria para ampliar a sua atratividade turística. As 
propostas foram organizadas em quatro grupos:  Melhora da Infraestrutura e Imagem; 
Infraestrutura Urbana, Marketing e Imagem, Ampliação de Marinas e Rede Hoteleira 
e Condomínio Náutico.  Por fim, foram propostos indicadores que podem permitir o 
acompanhamento da implementação sugerida e dos impactos econômicos, 
ambientais e sociais, pelas interessadas, seja ela a população ou o poder público, 
afim de se evitar desvios no plano principal, que é o desenvolvimento sustentável do 
turismo náutico no balneário de Pontal do Sul. 
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento Sustentável, Turismo Náutico, Infraestrutura 
Náutica, Atratividade Turística.                
 

ABSTRACT 

 

The objective of this article is to elaborate proposals for mechanisms to stimulate the 
sustainable development of nautical tourism in the spa town of Pontal do Sul / PR, 
through the assessment of the current scenario and the profile of the nautical tourist 
and their expectations, identifying the main difficulties in expanding and / or 
implantation of marinas For this purpose, interviews were carried out to interpret the 
expectations of the nautical tourist in relation to the infrastructure, weigh them before 
the current legislation with emphasis on the environmental ones and, finally, adjust the 
proposals so that their implementation has the less environmental impact and, at the 
same time, expanding the positive social and economic impacts. The surveys of the 
current nautical infrastructure and the main difficulties for development were important 
to determine the opportunities for improvement to increase its tourist attractiveness. 
The proposals were organized into four groups: Improvement of Infrastructure and 
Image; Urban Infrastructure, Marketing and Image, Expansion of Marinas and Hotel 
Chain and Nautical Condominium. Finally, indicators were proposed that might allow 
the monitoring of the suggested implementation and the economic, environmental and 
social impacts, by the interested parties, be it the population or the government, in 
order to avoid deviations in the main plan, which is the sustainable development of the 
nautical tourism in the spa of Pontal do Sul 
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Introdução 

 

O segmento de turismo náutico tem gerado uma receita importante dentro do 

segmento de turismo, como o caso de Portugal, que segundo a Cooperação 

Tecnológica de Portugal (COTEC, 2012), o turismo náutico representa 90% da receita 

de turismo. Outro exemplo da importância do turismo náutico vem da Turquia que de 

acordo com Ministério de Transportes da Turquia (2011), o total de receitas vindas do 

turismo náutico representa cerca de 20% do total de receita de turismo. 

Considerando todas as modalidades de turismo náutico, segundo Jugović, 

Kovačić e Hadzic (2011), o turismo de iates é considerado um dos tipos de turismo 

recreativo mais propulsor quando falá-se de turismo náutico, graças aos seus efeitos 

multiplicadores, como os efeitos, direta ou indiretamente, ligados a uma humanização 

turística global do destino. 

Um ponto importante quando se aborda o turismo náutico e sua infraestrutura, 

é a falta de complementariedade turística da região, já que o turista ou visitante não 

permanece todo o tempo dentro do barco ou da marina, portanto seria importante 

tratar a área de marina como um local de interesse, disponibilizando ao usuário 

infraestrutura turística adequada à quem a visita. Alguns autores, como Cohen (2011) 

e Telles (2012) descrevem que o turismo náutico não está somente relacionado a 

atividade náutica em si, mas um conjunto de outros fatores que os complementam 

para que o turista náutico seja acolhido na região. Câmara (2015) ainda comenta que 

“as áreas que desejam desenvolver o turismo náutico devem oferecer estrutura 

diferenciada que atenda a demanda de produtos e serviços inerentes ao perfil do 

turista náutico”. (p.16) 

Para Zamith (2012) o Turismo Náutico pode contribuir para a revitalização dos 

recursos existentes, para a atração de novos mercados e para a consequente 

atenuação da sazonalidade e aumento do volume de negócios. 

O impacto do turismo em geral e do turismo náutico em particular, sobre o 

desenvolvimento global de uma determinada área ou país em um sentido social é 

refletido nos interesses e na educação dos jovens. Esse fator de social e 
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desenvolvimento econômico é imensurável, mas no seu melhor é certamente um fator 

significativo ao processo de mudança social (LUKOVIC, 2012). 

De acordo com a Paraná Turismo (2016), identifica-se que a região de maior 

atratividade turística no estado, é o litoral, representando 19% perante as outras 

regiões turísticas, mas em contrapartida, de acordo com o Ministério do Turismo 

(2015), o turismo náutico no Paraná representa apenas 2,6% de todo o segmento de 

turismo no estado. Como a intenção de ampliar esta representatividade, em 2016, foi 

criado o Paraná Turístico. Dentro deste plano, o turismo náutico aparece com maior 

evidência, apontando regiões propícias à prática de turismo náutico, dentre elas o 

balneário de Pontal do Sul / PR. 

O objetivo deste artigo é de desenvolver propostas de mecanismos para o 

estímulo ao desenvolvimento sustentável do turismo náutico no balneário de Pontal 

do Sul / PR, através da avaliação do cenário atual, do perfil do turista náutico, de suas 

expectativas e identificar as principais dificuldades na ampliação e/ou implantação de 

marinas.  

Com o desenvolvimento do turismo náutico no balneário de Pontal do Sul / PR, 

toda a cadeia da indústria náutica, tais como, estaleiros, fornecedores de produtos e 

insumos, sem esquecer a parte de serviços diretos (manutenção, escolas náuticas, 

venda de acessórios) e indiretos (restaurantes, hotéis, etc.), também serão 

impactadas positivamente com o aumento na venda de seus produtos e serviços.  

 

Métodos e Técnicas  

 

A pesquisa possui a abordagem de pesquisa qualitativa e quantitativa, também 

conhecida de método misto. De natureza aplicada, tem viés descritivo e os 

procedimentos técnicos para a coleta de dados foram a pesquisa bibliográfica e 

documental utilizando fontes primárias e secundárias e aplicação de estudos de 

viabilidade. 

Foi avaliado e analisado o cenário do turismo náutico atual, com base em 

informações provenientes de consultas a fontes de dados e documentos existentes e 

disponíveis em órgãos governamentais e não governamentais, tais como o Plano 

Diretor e turístico regional (projeto orla), Leis, Decretos e Normas Regulatórias para 

empreendimentos náuticos e de proteção ambiental, os quais sejam de domínio 

público      
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Com base na revisão da leitura técnica especializada em Turismo e Turismo 

Náutico foi elaborado o questionário para avaliar o interesse ou potencial interesse na 

região de Ponta de Sul. 

O questionário foi estruturado em três grandes famílias: Dados 

Sociodemográficos; Infraestrutura/Processo de Decisão; e Prática de Atividade 

Náutica, com requerimentos distintos de avaliação. Para cada requisito, foram 

elaboradas entre seis a oito questões, que foram respondidas por meio de seleção em 

multiescolha ou em classificação (1- Nada importante; 5- Muito importante).  

Após a análise individual dos três grupos procedeu-se a comparação entre as 

variáveis independentes encontradas nas características sociodemográficas, e as 

variáveis dependentes encontradas nas características de infraestrutura / processos 

decisórios e nas características da prática de atividade náutica.  

Para validar os dados encontrados em pesquisa bibliográfica / documental e as 

entrevistas e explorar aspectos não encontrados, foi realizada uma visita as marinas 

da região, utilizando o modelo de observação não participante.  

Os dados qualitativos coletados e a análise de conteúdo temática apoiaram a 

definição das ações para o desenvolvimento sustentável da atividade turística náutica 

da região. 

Com base nestas recomendações, foi possível gerar uma planilha com as 

ações e os indicadores de progressão para permitir o acompanhamento e gestão das 

atividades previstas para a implementação do plano de desenvolvimento náutico 

sustentável proposto para Pontal do Sul.  

 

Avaliação do cenário do turismo náutico atual 

 

Em estudo realizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, 

Científico e Tecnológico da Universidade Estadual de Ponta Grossa (FAUEPG) com 

base na proposta de metodologia de hierarquização dos atrativos da Secretaria de 

Estado do Turismo – Paraná (SETU) em 2010, focou em analisar, identificar e 

desenhar uma linha estratégica para a atratividade turística do litoral Paranaense. 

Baseado nestes critérios, Pontal do Sul possui a menor nota do Pontal do Paraná 

no quesito Condições de Acesso. Esta nota segundo a definição do quesito é 

impactada diretamente pela condição da rodovia estadual PR412. Percorrendo o 

trajeto como caráter observatório em novembro de 2019, pode-se notar que não houve 
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alterações significativas na rodovia se comparada a época do estudo (2010). Os 

18,6Km de rodovia entre o início do acesso à cidade de Pontal do Paraná e Balneário 

de Pontal do Sul, é composto de duas pistas e uma faixa em cada sentido com 

acostamento estreito e/ou inexistente. A rodovia está situada em trecho urbano de 

velocidade regulamentada entre 40 km/h a 60 km/h e lombadas para redução de 

velocidade além da grande presença de ciclistas e pedestres ao longo do acostamento 

(o que pode levar cerca de 1hr durante os finais de semana e feriados no verão). 

Outro ponto que apresenta baixa nota é a Condição de Uso. Neste quesito, a 

implementação do Projeto Orla de Pontal do Paraná (2004), representaria um passo 

importante para aumentar a atratividade turística do balneário de Pontal do Sul e por 

consequência, a melhora da nota neste quesito. O Projeto Orla em Pontal do Sul, 

compreendia a avaliação inicial e melhoria da infraestrutura dos 3 trechos (Marinas, 

Embarque Antigo e a Praia Pontal do Sul).  

Em avaliação final de Pontal do Sul, de acordo com a SETU / FAUEPG (2010), 

a atratividade do local foi classificada como Hierarquia II, o que significa um local 

atrativo turístico de grande valor e de médio significado para o mercado turístico, 

capaz de motivar importantes correntes de visitantes. Por se tratar de uma região 

litorânea e de atrativos naturais, o setor náutico de lazer é parte importante para a 

ampliação do mercado turístico na região. 

Em visita para observação dos trechos indicados no Projeto Orla em novembro 

de 2019, foi identificado que nenhuma das ações descritas no projeto foi realizada no 

trecho Praia de Pontal do Sul. Com relação ao trecho Embarque Antigo, a reforma do 

terminal de embarque iniciou em 2018 com a reforma do trapiche, que era de madeira, 

passou a ser de concreto para aumentar a segurança do embarque e em 2019 foram 

reformadas o restante das instalações, tais como catracas, portões, coberturas e lojas 

do complexo. 

No trecho Marinas, também não foi identificado que nenhuma das ações 

descritas no projeto foi realizada no trecho Praia de Pontal do Sul. As marinas e 

garagens náuticas se concentram ao longo das margens do canal DNOS dividindo 

espaço entre casa de pescadores, pequenos negócios. Existem construções de 

marinas ou garagens náuticas paralisadas ao longo do canal e terrenos abertos, 

indicando assim, a possibilidade de expansão da atividade náutica no balneário de 

Pontal do Sul.    
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Os locais para implantação de marinas são relativamente escassos na costa 

paranaense, pois a maior parte das costas estuarinas tem planícies costeiras com 

manguezais, que, por serem protegidos por Lei, se constituem numa barreira à 

implantação de infraestruturas. Desse modo, a pressão de ocupação por esse tipo de 

instalação deve concentrar-se nas costas estuarinas sem mangue, que coincidem 

com as áreas de ocupação das populações tradicionais de pescadores, gerando 

conflitos latentes ou manifestos (PIERRI, 2006).    

Na visita realizada a Pontal do Sul, para observação e coleta de dados nas 

marinas, foram identificadas e catalogadas 19 infraestruturas náuticas, para atender 

o turista náutico. 

Foi possível observar que todos os estabelecimentos se auto declaram como 

marinas, mas de acordo com os dados coletados, ao utilizar a classificação de 

infraestrutura proposta por Telles (2012), foram identificadas 4 marinas e 15 garagens 

náuticas com aproximadamente 891 de vagas cobertas e 12 vagas molhadas. Estas 

quantidades se tratam de uma média, já que podem variar de acordo com o tamanho 

da embarcação a ser guardada. Por estarem localizadas dentro do canal DNOS, salvo 

a Marina Ponta do Poço, as marinas e garagens náuticas não possuem vagas 

molhadas, o qual limita o tamanho das embarcações em 45’ para a sua guarda. 

A atividade náutica como um todo está buscando sair de um ambiente de luxo 

para poucos e alem disso, vem se tornando em uma atividade que envolve toda a 

família, sendo assim, é notória a mudança da cultura das marinas em buscar a oferta 

de serviços diferenciados, tais como área de lazer completa (quiosques, espaço kids, 

etc.)   

 Além da infraestrutura básica de suporte ao turista náutico, foi realizada a 

avaliação de caráter socioambiental, tendo como base alguns critérios utilizados no 

Programa Bandeira Azul para Praias e Marinas desenvolvido pela Organização Não-

Governamental Internacional FEE (Foundation for Environmental Education) criado 

em 1985 e representado pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR), membro da FEE 

desde 2006. 

Diferente da avaliação proposta pelo Programa Bandeira Azul, no qual a maioria 

dos critérios são imperativos / obrigatórios para se obter a certificação, a avaliação 

realizada foi de carácter indicativo e situacional das marinas e garagens náuticas.   

 Os critérios Visão e Missão, Projetos Sociais eComunitários, Política Ambiental, 

Segurança das Instalações, Plano de Emergência, Limpeza e Conservação e 
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Acessibilidade para avaliação foram divididos em 4 categorias: Supera as 

expectativas (3), Atende as expectativas (2), Atende parcialmente as expectativas (1) 

e Não atende as expectativas (0).  

Com base na avaliação detalhada é possível afirmar que nenhum dos 

estabelecimentos supera a expectativas nos 7 (sete) critérios avaliados, mas dentre 

os critérios de melhor avaliação e presença é o atendimento as políticas ambientais.  

Um ponto que chama a atenção é o critério Acessibilidade, já que o tema se 

tornou muito importante nas áreas de política social e turismo. As marinas não se 

encontram preparadas para atender as demandas de Acessibilidade em seus itens 

mais básicos, como rampas de acesso a pessoas com deficiência (PcD).        

A análise nos mostra que Pontal do Sul possui atrativo turístico de grande valor 

e de médio significado para o mercado turístico e que existem pontos de melhorias 

significativos em sua orla a serem realizadas pelo Município de Pontal do Paraná, 

como o calçamento, iluminação e ciclovias. Os proprietários das garagens náuticas e 

marinas por sua vez, precisam ampliar a oferta de serviços de infraestrutura e 

aspectos de caráter socioambiental. 

  

Identificar o perfil do turista náutico e os seus anseios  

 

Para obter o perfil do turista náutico esta identificação, foi aplicado um 

questionário para levantar as características sociodemográficas, aspectos da 

infraestrutura para o processo de decisão, a escolha por atividades e eventos 

relacionados a náutica. 

O questionário foi submetido através de correio eletrônico para um grupo de 84 

pessoas e ao final do período, ao qual ficou disponibilizado, foram recebidas as 

respostas de 26 pessoas.     

A análise dos dados sócio demográficos resultou em um perfil do gênero 

masculino, o qual foi responsável por 76% do total de pessoas que responderam ao 

questionário e a maior parcela com 80% são casados. A grande maioria, 84% residem 

em Curitiba e 72% possuem filhos. Quando analisado o nível de escolaridade, a maior 

parcela, 44% são pós-graduados lato sensu e 36% são empresários / profissionais 

liberais. Dentro das atividades profissionais que exercem, os resultados apresentam 

pouca variação entre as faixas de rendimento mensal, mas o maior grupo de pessoas, 
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28% estão no intervalo de R$ 10.001,00 a R$ 20.000,00, seguido de rendimentos 

superiores a R$ 40.001,00 com 20%.    

Relativamente aos dados de infraestrutura / processo de decisão, foi possível 

identificar que 56% dos entrevistados possuem lancha e 28% deles pretendem trocar 

a embarcação no futuro. As lanchas a motor são os únicos tipos de embarcações que 

são utilizadas e todas as embarcações ficam guardadas em marinas e garagens 

náuticas. Na questão sobre a infraestrutura, a maior parcela com 43%, não estão 

satisfeitos ou insatisfeitos, mas para 52% a infraestrutura é sempre um ponto muito 

importante para decidir pela aquisição de um barco.  

Este alto índice, indica a importância da infraestrutura para garantir a 

atratividade do turismo náutico no balneário de Pontal do Sul. Nesta mesma avaliação 

é importante considerar que a infraestrutura deve ser eficiente sem atrapalhar a 

principal razão da escolha de Pontal do Sul, que é relaxar no sentido psicológico e 

físico. 

O questionário também abordou os pontos que levam os entrevistados a buscar 

o balneário de Pontal do Sul e as principais razões apontadas são o Ambiente Limpo 

e Agradável com 76,6% e as Paisagens e Belezas Naturais com 74,5%. Já os pontos 

de menor atratividade do balneário de Pontal do Sul estão relacionados a pesca em 

alto mar e em baia com 40,5% e 45% respectivamente.  

Importante ressaltar que outros pontos importantes também aparecem nas 

respostas tais como o acolhimento e hospitalidade do balneário de Pontal do Sul em 

receber o turista e a segurança em geral com 72%.  

Com relação a prática de atividade náutica, os entrevistados que possuem 

barco e o utilizam como a principal prática náutica com 80% e preferem navegar pelas 

Ilhas e Baias com 64%, tornando o balneário de Pontal do Sul somente um ponto de 

apoio para a saída em busca destas localidades. 

Como a prática da atividade requer condições climáticas favoráveis, não é uma 

surpresa que a maioria, com 80% prefiram o verão para ir a Pontal do Sul.  

  Uma interpretação mais detalhada nos indica que quem não possui barco, em 

sua grande maioria, frequenta o balneário de Pontal do Sul entre 2-3 vezes por mês e 

40% permanecem no balneário por pelo menos dois dias. 

 O balneário de Pontal do Sul não possui muitos eventos direcionados ao 

segmento Sol e Praia e Náuticos. Conforme pesquisa efetuada, somente cinco 

eventos foram realizados desde 2017, o qual indicam o baixo investimento neste 
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modelo em atrair os turistas náuticos para conhecer o balneário de Pontal do Sul. A 

falta de informações relativas aos eventos, tais como, número de visitantes, vendas 

do comércio e movimentação para a aquisição de barcos e as respostas relativas ao 

questionário na tabela, onde 29,2% dos entrevistados que participaram de eventos, 

restringe a uma análise mais detalhada sobre efetividade deste modelo para atrair 

turistas interessados no ramo náutico.  

Pode-se considerar que o perfil do turista náutico que frequenta o balneário de 

Pontal do Sul: 

 É do gênero masculino, com idade entre 36 e 45 anos, casado, com filhos, 

pós-graduado, trabalha em empresa privada e uma possui renda entre R$ 10.001 e 

20.000. Ele possui uma lancha a motor e pretende se manter nesta atividade, já que 

está programando a troca do barco no futuro e mesmo acreditando que a atual 

infraestrutura não atende plenamente as suas expectativas, ele acredita ser muito 

importante a infraestrutura para as atividades que realiza. Ele prefere como atividade 

o próprio passeio de barco nos finais de semana do verão pelas ilhas e baías, para 

relaxar de forma psicológica e física, com a presença de amigos, contemplando as 

belezas naturais sem que exista a necessidade de pontos de embarques e 

desembarques.         

 

Identificar as principais dificuldades na ampliação e/ou implantação de marinas. 

 

De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) realizado pelo Governo do 

Panará (2016), o balneário de Pontal do Sul está localizado no compartimento costeiro 

da planície litorânea, constituindo-se de solos essencialmente arenosos e dividida em 

áreas de cordões, intercordões e dunas, bem como estuarinas. Também de acordo 

com o mesmo estudo, quanto a classificação de vegetação, o balneário de Pontal do 

Sul está constituído pela Floresta Ombrófila Densa das Terra Baixas e Floresta 

Ombrófila Densa Aluvial (Floresta Atlântica), o qual também é recoberta por 

vegetações pioneiras de influência marinha (restingas), fluviomarinha (mangues) e 

flúvio-lacustre (várzeas). 

De acordo com Plano da Bacia Hidrográfica Litorânea do Paraná (2017), os 

parques são considerados unidades de conservação de proteção integral e tem como 

objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 
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desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação 

em contato com a natureza e de turismo ecológico.  

No balneário de Pontal do Sul existem quatro parques municipais com áreas 

delimitadas e protegidas pela Lei Orgânica a Prefeitura do Pontal do Sul/PR:  Parque 

Natural Municipal da Restinga, Parque Natural Municipal do Manguezal do Rio 

Perequê, Parque Urbano do Rio Penedo e o Parque Municipal Sul 

A noroeste do Canal DNOS (Departamento Nacional de Obras de Saneamento) 

em direção a Ponta do Poço, encontramos áreas de propriedades particulares e de 

pescadores e uma área que consta como projeto para o Porto Pontal do Sul.  

Estas áreas particulares estão em um ponto estratégico com saída fácil a baía 

de Paranaguá e também às ilhas que fazem parte do balneário de Pontal do Sul. Isto 

se comprova por meio do ramo de negócio e infraestrutura das empresas ali 

instaladas. O Projeto do Porto de Pontal do Sul também remete a esta facilidade de 

conexão entre terra e mar 

Ao efetuar o estudo detalhado das leis federais, estaduais diretamente 

relacionadas a preservação do meio ambiente e principalmente das leis municipais 

aprovadas pela Câmara de Pontal do Paraná atualmente em vigor, onde foram criadas 

áreas de preservação permanente por meio de Parques e Mananciais, a instalação 

de novas infraestruturas marítimas de lazer se tornaram restritas. Já as leis de 

gerenciamento costeiro não restringem a instalação de novos empreendimentos, 

somente indica que elas devem ter um estudo e planejamento detalhado de seus 

impactos a zona costeira. 

 A resolução SEMA Nº40 de 26 de agosto de 2013, estabelece os critérios, 

procedimentos, trâmites administrativos e premissas para o Licenciamento Ambiental 

de empreendimentos náuticos localizados nas margens e águas interiores e costeiras 

do Estado do Paraná e de acordo com o artigo 3º, o Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP) terá a competência sobre o controle ambiental e as licenças. 

 Ao avaliar os empreendimentos náuticos existente, quanto a definição de porte, 

pode-se afirmar que os empreendimentos atualmente existentes em Pontal do Sul 

estão na categoria Médio e apenas uma está categoria Grande e se faz necessária as 

seguintes licenças: Licença Prévia (LP) concedida na fase preliminar do planejamento 

do empreendimento com o Relatório Ambiental Prévio (RAP),  Licença de Instalação 

(LI) que autoriza a instalação do empreendimento de acordo com as especificações 
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aprovados com o Plano de Controle Ambiental (PCA) e a Licença de Operação (LO) 

que autoriza a operação do empreendimento. 

Os empreendimentos existentes em Pontal do Sul, também necessitam de um 

estudo mais aprofundado no quesito ambiental e o Instituto Ambiental do Paraná 

(IPA), poderá exigir o EIA/RIMA antes da LP se entender que exista um potencial de 

degradação devido ao tamanho do empreendimento e sua localização.      

Com a resolução SEMA 40, houve um avanço quanto a simplificação do 

entendimento das necessidades para licenciar um empreendimento náutico, mas este 

modelo de empreendimento, interfere diretamente com áreas que possuem 

considerável grau de preservação ambiental, o investimento financeiro inicial e o 

tempo de início de operação poderão impactar os investidores de pequeno porte.  

 

Recomendar ações para o desenvolvimento sustentável da atividade turística 

náutica  

 

As recomendações de desenvolvimento sustentável terão como base Sachs 

(2008) que aborda cinco dimensões (ecológica, social, cultural, econômica e espacial) 

e a com a inclusão de uma sexta dimensão (tecnologia) por Seiffert (2011). 

As análises realizadas anteriormente, indicaram que as áreas que apresentam 

potencial de expansão de empreendimentos náuticos, atualmente se apresentam em 

Área de Preservação Permanente, áreas privadas e destinadas a um potencial Porto 

em Pontal do Sul e poucos lotes disponíveis no canal DNOS. As recomendações, 

portanto, são focadas da melhoria na infraestrutura procurando atender as 

expectativas e atração de turistas. Considera-se importantante a viabilidade de 

utilização das áreas privadas para ampliação do número de marinas. 

 

a) Melhora da Infraestrutura e Imagem 

 

Conforme abordado nas fases anteriores, os temas relacionados a infraestrutura 

náutica e urbana e sua exposição, estão interligadas e são fatores importantes para o 

desenvolvimento sustentável do balneário de Pontal do Sul. O Quadro 1 aponta os 

principais itens recomendados para este desenvolvimento. 
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Quadro 17 -Recomendações para Pontal do Sul 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Os pontos apresentados em cada um dos três tópicos principais apontados no 

Quadro 1, são assim representados: 

 

- Infraestrutura Náutica: 

 

Para Biondi (2014), o espaço físico da marina também é o palco para as 

experiências dos hóspedes e a base da economia da experiência que as pessoas, 

hóspedes da marina, neste caso, estão dispostos a pagar por ricas experiências 

contínuas. 

Marinas necessitam ser atrativa para os donos de barcos para a tripulação, já 

que é onde os barcos passarão a grande maioria do tempo ancorados. E é onde uma 

significativa proporção anual dos custos de operação e manutenção são gastos 

(HERON, JUJU, 2012, p08).  

 A infraestrutura náutica existente no balneário de Pontal do Sul carece de 

ambientes mais modernos e hospitaleiros para famílias que o visitam. A maioria das 

instalações oferece somente o básico para guarda da embarcação e serviços 

auxiliares modestos. O resultado do questionário aponta a importância de se possuir 

uma estrutura que não somente atenda a guarda da embarcação. Os turistas buscam 

um local agradável, seguro, limpo e com acessibilidade. Os turistas vivem em áreas 

de grande concentração urbana e de degradação ambiental, então é importante que 
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a infraestrutura seja acolhedora e ao mesmo tempo reservada, respeitando a 

privacidade do turista. 

Marinas carregam um paradigma para as pessoas de que sempre estão 

causando impactos negativos ao meio ambiente e interferindo nas atividades do local 

(ex: pesca artesanal), mas este paradigma pode ser mitigado por meio de melhorias 

de projetos e envolvimento da comunidade. Estes projetos devem ser planejados 

objetivando a sustentabilidade ambiental e sua preservação e a inclusão da 

comunidade local  

As melhoras práticas como possuir uma certificação da marina em selos de 

qualidade por entidades relacionadas ao meio ambiente, segurança e respeito ao 

indivíduo, como por exemplo o Bandeira Azul Marinas, Selo + Turismo do MTur, 

Programa Bem Receber do SEBRAE e atendimento a normas NBR e ISO, são muito 

bem vistos pelos turistas e se tornam um grande diferencial para a infraestrutura.   

Identificou-se a ausência de lojas e serviços especializados das grandes marcas 

de barcos e seus componentes. Os serviços são realizados por mão de obra pouco 

qualificada ou quando profissionalizada de grandes marcas, vem da capital do Estado. 

A criação de parceria entre o SENAI e empresas privadas no ramo náutico para 

implementar cursos profissionalizantes na área de reparação naval e mecânica / 

eletrônica de motores e acessórios para gerar e aumentar a qualificação da mão de 

obra de membros da comunidade local, podendo assim servir como ponto de apoio 

para o mercado náutico, trazendo segurança e profissionalismo dos serviços 

prestados aos turistas. 

Alguns turistas que possuem embarcações miúdas ou de pequeno porte e jet-

ski, que possuem residência no balneário de Pontal do Sul e efetuam a guarda dos 

mesmos dentro de residência, indicam a necessidade, que viria do governo municipal, 

na construção de pequenas rampas públicas de acesso fácil com estrutura adjacente 

básica (estacionamento e chuveiro).  

  

b) Infraestrutura Urbana: 

 

Conforme comentado no item anterior, os turistas vivem em locais urbanizados 

e em sua consequência, horas despendidas dentro de seus automóveis. Este efeito 

pode causar memórias ruins e pode ser um ponto de decisão ao local a ser visitado. 

No que se refere a via de acesso ao balneário de Pontal do Sul, pode-se considerar 



152 
 

 

que existe a falta de uma estrutura adequada e que trás um problema para a expansão 

do turismo para balneário.     

  A construção de uma rodovia conectando diretamente o balneário de Pontal 

do Sul, ampliaria a visita de turista e esta rodovia, mais do que somente conectar dois 

pontos, deverá explorar de forma sustentável o que levam os turistas a buscar o Pontal 

do Paraná. A natureza e os pontos turísticos devem estar presente de forma 

convidativa e sinalizada a observação do balneário de Pontal do Sul (mirantes, pontos 

de interesse). 

Ao recordarmos o estudo realizado pela FAUEPG em 2010, a dimensão onde 

Pontal do Sul teve a seu pior índice de pontuação em atratividade turística entre todos 

os temas e regiões foi a “Condição de Acesso do Atrativo”.  

O EIA/RIMA 686 de outubro de 2016, tendo em um de seus itens estudados pela 

empresa Engemin Engenharia e Geologia, a implantação desta nova rodovia até o 

Pontal do Sul indica que desde que todas as etapas sejam implementadas 

rigorosamente dentro da melhor técnica de engenharia ambiental, “a contrução da 

rodovia é considerada ambientalmente viável pela equipe responsável pela 

elaboração deste EIA/RIMA (2016, p10-4).”      

Atualmente grande parte da orla ainda não apresenta calçamento, iluminação e 

ciclovias, sendo assim, a implantação do projeto orla, tende a aumentar a segurança 

e a atratividade para investimentos no ramo da gastronomia e entretenimento e criar 

um padrão turístico noturno junto a sua orla. A vinda de novos investidores ao 

balneário de Pontal do Sul gera empregos diretos a membros da comunidade local e 

receitas ao Município a serem aplicados em novos projetos socioeconômicos no 

próprio balneário 

Dados da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná (2007), indicam que que 

o Pontal do Paraná ocupa a penúltima posição em gastos diários em alimentação e 

entretenimento de turistas que visitam o litoral do Paraná. Esta posição está 

relacionada a baixa oferta e qualidade atual na região.      

 

c) Marketing e Imagem: 

 

De acordo com o questionário aplicado, os turistas buscam o balneário de Pontal 

do Sul em decorrência da exuberância da paisagem e o nível de preservação da 

natureza, sendo assim, a imagem refletindo a modernização da infraestrutura, aliada 
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a preservação do meio ambiente deve ser explorada através de canais promocionais 

e de mídia para atrair potenciais turistas para visitarem o balneário de Pontal do Sul. 

As ilhas adjacentes a Pontal do Sul, a não ser a ilha do Mel são pouco exploradas 

em sua beleza natural e divulgação. A divulgação de uma rota turística segura de 

navegação para os donos de embarcação, passa a atrair turistas que atualmente 

utilizam marinas em balneários adjacentes para visitas e permanência na região 

durantes os finais de semana.  

Para atrair potenciais turistas é importante a criação de slogans evidenciando 

que modernidade e infraestrutura podem andar juntas e utilizar os canais de mídia 

social para atingir o máximo de interessados.  

A criação de parcerias entre município, entidades privadas e patrocinadores para 

trazerem eventos náuticos reconhecidos no Brasil, tais como campeonatos de vela, 

wakeboard/surf e pesca aumentam a exposição do balneário de Pontal do Sul por 

meio de mídia espontânea. 

 Ao atrair o turista para que permaneçam no balneário de Pontal do Sul durante 

a noite, eventos e competições voltados a gastronomia e entretenimento devem ser 

criados e divulgados, tais como, festival de frutos do mar e pratos típicos da região. 

A utilização do dia do marinheiro como uma data festiva relacionada ao mundo 

náutico, seria uma oportunidade para implementar uma exposição náutica trazendo 

marcas náuticas para expor e comercializar seus produtos.     

Complementando as ações propostas anteriormente e baseando-se na 

possibilidade que as áreas atualmente em poder de empresas privadas de construção 

de plataformas e áreas para a criação de um porto, passassem a para investidores do 

ramo da construção e náutico, assim pode-se descrever as possibilidades de 

ampliação da infraestrutura náutica. 

 

d) Ampliação de Marinas e Rede Hoteleira: 

 

A ampliação do número de marinas traz a possibilidade de mais vagas para 

barcos e por consequência, aumento de turistas, gerando riquezas e empregos no 

balneário de Pontal do Sul. É importante que as novas marinas já nasçam como 

marinas, e que atenda as expectativas socioambientais do balneário. 

As marinas devem contemplar vagas molhadas, para atrair turistas com barcos 

superiores a 50’, o qual hoje é praticamente inexistente no balneário de Pontal do Sul. 
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De acordo com o estudo do Governo do Estado de São Paulo (2018), o gasto anual 

em manutenção, revisões e reformas realizados em embarcações miúdas é de R$ 

1.310,00, enquanto que em barcos médios e grandes este valor sobe para R$ 

6.681,00.    

Com a ampliação do número de marinas e por consequência de turistas, a 

infraestrutura para abriga-los deverá crescer na mesma intensidade, tanto em número 

de quartos como no profissionalismo para atender as demandas destes turistas. 

Dados da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná (2007), indicam que que 

o Pontal do Paraná, assim como a posição ocupada nos gastos em alimentação e 

entretenimento, hospedagem ocupa também a penúltima posição. Novamente a 

posição está relacionada a baixa oferta e qualidade atual no balneário de Pontal do 

Sul.      

 

e) Condomínio Residencial Náutico: 

 

A criação de um condomínio residencial náutico, o qual alia residências de alto 

padrão, acesso ao mar por meio de canais artificiais e abrigo para a embarcação, 

podem se tornar um grande atrativo ao balneário de Pontal do Sul. Este condomínio 

pode atrair um turista de maior poder aquisitivo com a oferta de modernidade, 

segurança, facilidades e um ambiente exclusivo e reservado. 

Outro grande apelo a este tipo de empreendimento particular, é a possibilidade 

de conter a infraestrutura náutica e urbana em um mesmo local, como por exemplo, a 

instalação do um heliporto pode sucumbir a necessidade de uma nova rodovia de 

acesso a balneário de Pontal do Sul, ampliando a exclusividade e privacidade a região.  

Como exemplo deste modelo de infraestrutura combinada, podemos citar o 

Condomínio Marina Guarujá em São Paulo, que apresenta um ambiente exclusivo aos 

seus moradores aliando infraestrutura moderna, inclusive contando com o próprio píer 

em cada casa e o cuidado com o meio ambiente em uma área de 814.000m2 as 

margens do canal de Bertioga.  

Em 2012, no mesmo ano da exploração da área, por meio do decreto municipal 

9.948 de 28 de junho de 2012, tem-se a criação da área de Proteção Ambiental da 

Serra do Guarau e tem como limite sul o Canal Bertioga C do condomínio. O 

condomínio é um exemplo de compromisso entre o município de Guarujá e a 
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construtora em explorar de forma sustentável em uma região de grande restrição 

ambiental, com a presença de mata atlântica, foz de canais/rios. 

 

Indicadores de evolução do desenvolvimento sustentável da atividade turística 

náutica. 

 

O plano de desenvolvimento proposto possui desde etapas simples como a das 

marinas em possui uma Visão e Missão do negócio até mais complexas como a 

construção de novos acessos ao local, sendo assim, projeta-se um plano de longo 

prazo, totalizando cinco anos de atividades.  

O Quadro 2 apresenta 4 blocos de projetos, definidos como infraestrutura 

náutica, revitalização da Orla, Infraestrutura urbana e Marketing e dependendo da 

ação, ela poderá ter uma meta/indicador geral ou específico.   

O formato de acompanhamento para a evolução de um desenvolvimento 

sustentável de Pontal do Paraná, envolve os impactos ambientais, sociais e 

econômicos, os quais possuem pesos diferentes; como exemplo, o impacto 

econômico possui peso 10. A pontuação aplicada, que poderá ser 0,1,3 ou 6, é dada 

a cada ação e sua relação com relação aos impactos descritos. Quanto maior a 

pontuação, maior será o seu impacto.  

A multiplicação entre a nota da atividade e o peso considerado em cada impacto 

irá resultar em um total, o qual indica a relevância da ação para o desenvolvimento de 

forma sustentável, ou seja, os maiores valores totais indicaram que todos os impactos 

serão afetados de forma positiva. O campo avaliação indica a nota que está sendo 

dada para a atual condição da ação apresentada. A nota que pode variar de 0 a 2 e 

está baseada na relação entre as metas e os parâmetros de atingimento descritos.    

Por fim, tem-se a nota final de Atingimento, que é a multiplicação entre o Total 

e a Avaliação dividido por mil. Caso as 34 ações sejam realizadas satisfatoriamente, 

a nota máxima de Atingimento será 6. Assumindo que para ações com valores totais 

acima de 105 pontos comecem a gerar um desenvolvimento a região, podemos 

assumir que nas seguintes condições de Atingimento e a correlação ao 

desenvolvimento do turismo náutico sustentável: 

 

0 – 2,4: Pouco ou Nenhum Desenvolvimento  

2,5 – 4: Mediano ou Em Desenvolvimento 
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4,1 – 6: Alto ou Desenvolvido   

  

Algumas ações, como a construção de uma nova rodovia, além do alto 

investimento financeiro e tempo de construção, o qual devem atingir alto grau de 

desenvolvimento, mas ao mesmo tempo, deve ser analisado a fundo um impacto 

negativo para o aspecto ambiental. Sendo assim a nota total dada a esta ação, deve 

estar no radar de execução, mas existem outras ações de menor impacto ambiental e 

ainda assim, de atratividade econômica e social impactantes.  
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Quadro 2 - Indicadores de Evolução de Pontal do Sul 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.
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1 Visão e Missão 1 1 3 44 0 0,0

2 Projetos Sociais e Comunitários 3 6 1 70 0 0,0

3 Política Ambiental 6 1 3 84 0 0,0

4 Áreas de Lazer 3 0 6 84 1 0,1

5 Segurança das Instalações e Plano de Emergência 6 0 6 108 0 0,0

6 Acessibilidade 0 6 6 96 0 0,0

7 Limpeza e conservação 3 0 6 84 1 0,1

8 Equipe Técnica Treinada e qualificada 1 6 6 104 1 0,1

9 Selos e Ceritificados de Qualidade 6 3 6 126 0 0,0

10 Licenças aprovadas e atualizadas de todos os orgãos competentes 6 0 6 108 1 0,1

11 Iluminação Pública 100% orla 0 0 3 30 0 0,0

12 Pavimentação e Calçamento 100% orla 0 0 3 30 0 0,0

13 Ciclovia 100% orla 0 0 3 30 0 0,0

14 Área de lazer comunitário (quisques, ginástica, jogos, etc) 3 áreas na orla 1 6 6 104 0 0,0

15 Segurança e policiamento patrulhamento dia/noite 3 6 6 120 0 0,0

16 Regulamentação de comercio na faixa de areia 50% demarcada 3 6 6 120 0 0,0

17 Limpeza e conservação 70% limpo e conservado 6 1 6 114 0 0,0

18 Degradação da meio ambiente < 5% 6 0 6 108 2 0,2

19 Criação de bolsões de estacionamento 2 novos bolsões 3 0 6 84 0 0,0

20 Estrutura gastronômica de qualidade 5 restaurantes 0 3 6 78 0 0,0

21 Estrutura de entretenimento de qualidade 4 estrututras 0 3 6 78 0 0,0

22 Feiras e pequenos comercios regionais turísticas com local determinado 3 novas feiras realizadas 0 6 6 96 0 0,0

23 Rampas públicas e pequena infraestrutura para barcos miudos e jet-ski 1 rampa 3 0 6 84 0 0,0

24 Sinalização turística nas estradas e na cidade ampliação de 50% da atual 1 1 6 74 1 0,1

25 Implementação de uma nova rodovia 100% concluida 0 3 6 78 0 0,0

26 Rede de hoteis / hostels com selo de hospitalidade Mtur e Sebrae 3 hoteis certificados 3 3 6 102 0 0,0

27 Cursos navais/motores e eletrônicos com a parceria de escolas técnicas 1 turma implementada 3 6 6 120 0 0,0

28
Divulgação de turísmo da região em outros municípios (Curitiba, int 

Paraná)
25% dos turistas na região 

devido a divulgação 
3 6 6 120 1 0,1

29 Divulgação de rota turística segura para embarcações
divulgação de 30 canais de 

mídia / bi-mês
1 3 6 86 0 0,0

30 Eventos esportivos náuticos patrocinados 2 eventos esportivos 0 1 6 66 0 0,0

31 Festivais de Cultura e Gastronomia 2 festivais (verão e inverno) 3 6 6 120 0 0,0

32 Exposições Náuticas 1 exposição 0 3 6 78 0 0,0

33 Evento relacionados a náutica (dia do marinheiro) 1 evento 0 6 6 96 0 0,0

34 Parceria com eventos Sol e Mar 3 parcerias 1 3 6 86 0 0,0
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Analisando os resultados do Quadro 2, identificamos que os itens que possuem 

as maiores médias totais são as ações relacionadas a marketing com 93,1 seguida 

pela infraestrutura náutica com 90,8. Isto reflete a importância em evidenciar os 

atrativos da região.  

Realizando-se uma análise do balneário de Pontal do Sul em acordo com cada 

item abordado, chegamos ao nível de atingimento de 0,8, o que coloca a região como 

pouco ou nenhum desenvolvimento em relação ao desenvolvimento do turismo 

náutico sustentável. 

 

Considerações Finais 

 

Baseando-se no resultado geral da pesquisa e o atingimento em cada etapa 

dos objetivos específicos, é possível identificar a possibilidade de desenvolvimento 

sustentável no balneário de Pontal do Sul por meio de ações para que as Marinas e 

as Garagens Náuticas modernizem a sua infraestrutura náutica trazendo um ambiente 

mais seguro e acessível e amplie a qualidade dos serviços oferecidos aos turistas. A 

pesquisa revela que o turista não está satisfeito com a infraestrutura e qualidade dos 

serviços. 

No mesmo caminho, o Município de Pontal do Paraná e o Governo Estadual do 

Paraná devem investir na infraestrutura urbana, através da revitalização da orla, 

criando assim um ambiente favorável para a expansão do comércio local e atraindo 

novas empresas do ramo gastronômico, de hotelaria e de entretenimento para que 

invistam na região, gerando renda e trabalho a população local.    

A partir da exploração dos temas abordados nos objetivos específicos, pode-

se considerar que o balneário de Pontal do Sul, precisa avançar na infraestrutura para 

atender as expectativas do turista náutico do Estado.     

Os resultados desta pesquisa poderão ser utilizados como base metodológica 

para outras regiões litorâneas que identifiquem o potencial para um estudo 

relacionado ao desenvolvimento sustentável em harmonia com o turismo náutico. 

Outra utilização deste estudo está na forma de apresentar aos empreendedores do 

turismo náutico, especialmente aos que gostariam de avançar na construção de 

marinas, quais são os principais passos a serem seguidos com relação as etapas de 

construção e licenciamento no que tange as legislações, a inclusão da sociedade e 

cultura local, as iniciativas do município e o que espera o turista que possui ou tem a 
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aspiração de ter uma embarcação, para que possa tornar o empreendimento viável 

financeiramente.  
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