
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 1 CONTEXTO 

 

1.1 Geral 
Região Sul Capital  Florianópolis Número de municípios 295 

Limites 

Norte Paraná 

Divisão territorial 

Regiões Geográficas Intermediárias 7 
Leste Oceano Atlântico Regiões Geográficas Imediatas 24 
Sul Rio Grande do Sul Mesorregiões Geográficas 6 
Oeste Argentina Microrregiões Geográficas 20 

 Estado (%) da região (%) do Brasil  Estado Região Brasil 
Área (km2) 95.730,68 16,60 1,12 Grau de urbanização, 2010 (%) 83,99 84,93 84,36 
População, 2010 6.248.436 22,82 3,28 Densidade demográfica, 2010 (hab./ km2) 65,27 47,49 24,88 
População estimada, 2020 7.252.502 24,02 3,42 Densidade demográfica, est., 2020 (hab./ km2) 75,76 52,35 24,88 
1.2 Turismo 
Principais atrativos e/ou destinos turísticos Balneário Camboriú, Florianópolis, Blumenau, Canasvieiras (Florianópolis) 
Principais segmentos 
turísticos  

Lazer, em especial turismo de sol e praia 
Relevância da atividade turística (em 
relação aos outros estados da região) 

Baixa 

Procedência da 
demanda turística  

Estadual, regional 
Porte e características gerais dos 
serviços e equipamentos turísticos 

Pequeno e médio porte, 
administração familiar, por 
empresa nacional e multinacional 

Domicílios permanentes de uso ocasional, 2010 (% do total) 9.42 Região 6,63 Brasil 5,82 
Oferta turística cadastrada no Ministério do Turismo (MTur), 2019 (CADASTUR) 
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 Meios de hospedagem 892 Agências de turismo 1.013 Parques temáticos 8 Organizadoras de eventos  248 

Unidades 
habitacionais 

34.726 Acampamentos turísticos 19 Transportadoras turísticas 698 
Prestadoras de serviços de 
infraestrutura para eventos  

115 

Leitos 89.607 
Restaurantes, bares e 
similares 

445 Locadoras de veículos 20 Guias de turismo  445 

 2 GOVERNANÇA DE TURISMO 

 

2.1 Órgãos e instituições 

Órgão estadual de 
governança de turismo 

Agência de Desenvolvimento do Turismo 
(Santur) 

Endereço/ 
estrutura 
física 

Rua Eduardo Gonçalves d'Ávila, 303 - Itacorubi, 
Florianópolis - SC 

Pasta exclusiva Sim  

Diretrizes 
institucionais 

Missão 
Tornar o turismo um pilar econômico de Santa 
Catarina. 

Quadro funcional e distribuição de responsabilidades 

Presidência 
1 Coordenadoria de controle interno e ouvidoria 
2 Procuradoria jurídica 
3 Secretaria do conselho estadual de turismo 
4 Assessoria especial I e assessoria especial II 
5 Assessoria de gabinete I e assessoria de gabinete II 
6 Assessoria de comunicação 
6 Diretoria de administração e finanças: gerência de tecnologia da 
informação, gerência da gestão de pessoas, gerência de apoio 
operacional, gerência de contratos e convênios 
7 Diretoria de planejamento turístico: gerência de políticas 
públicas de turismo, gerência de produtos e serviços, gerência de 
infraestrutura 
8 Diretoria de marketing: gerência de marketing digital, gerência 
de promoção do turismo 
9 Diretoria de estudos e inovação: gerência de inteligência de 
mercado, gerência de estudos e inovação 

Visão Informação não encontrada 

Valores 
Transparência, qualidade, integridade, 
eficiência, agilidade, simplicidade e inovação 

Estrutura organizacional, 
dez./2020 

37 funcionários: 34 efetivos; 3 comissionados  

Procedimentos de 
gestão 

Informação não encontrada 

Prestação de contas e 
transparência 

Sim (os links da aba Transparência não 
funcionam, mas o do Portal da Transparência 
estadual funciona) 

Orçamento (Lei Orçamentária Anual) 2020 2021 

Órgão, entidade e/ou 
unidade orçamentária 

2.6 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa 
Catarina 

2.6 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa 
Catarina 

Descrição (fonte de recursos etc.) (R$) 
Recursos do tesouro: 44.712.782,00 

 Outras fontes: 1.200.000,00 
Recursos do tesouro:  22.244.674,00 

 Outras fontes: 5.916.500,00 

Total (R$) 45.912.782,00 28.161.174,00 

Instâncias estaduais participativas  Conselho Fórum 

Legislação Lei 14.367/2008 Informação não encontrada 
Características Consultivo e deliberativo Informação não encontrada 
Número de membros 18 membros Informação não encontrada 

Composição 
21 membros pela lei (mas há 19 membros listados 
como participantes) 

Informação não encontrada 

Frequência das atividades Trimestral Informação não encontrada 
 Outras instâncias envolvidas 

com a governança do turismo 
Não há. A Santur é uma autarquia (não há órgão da administração direta ligado à governança do turismo) 

Fundo de 
turismo 

Origem Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo (FUNTURISMO) (Lei 13.336/2005) 
Garantia de continuidade Não há previsão de recursos para o fundo em 2021, conforme LOA. 

Características 

Art. 5º O Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo (FUNTURISMO), de natureza financeira, é 
constituído com recursos provenientes das seguintes fontes: 
I - recursos oriundos do FUNDOSOCIAL; 
II - receitas decorrentes da aplicação de seus recursos; 
III - contribuições, doações, financiamentos e recursos oriundos de entidades públicas ou privadas, 
nacionais ou estrangeiras; e 
IV - outros recursos que lhe venham a ser destinados. 

  2.2 Coordenação e planejamento  
 2.2.1 Turismo   
Política estadual 
de turismo 

Política Estadual de Turismo (Lei 4.240/1968) 

Objetivos 

Desenvolvimento de turismo interno, como fator de integração do estado de SC; Coordenação e orientação, dos organismos 
municipais de turismo, visando a articulação e soma de esforços, com vistas a major eficiência do sistema turístico estadual; 
Subordinação à Política Nacional de Turismo, visando a obtenção de recursos federais e identificação com as promoções 
de âmbito federal; Coordenação com os órgãos de turismo das demais unidades da Federação, especialmente as vizinhas, 
assim com os órgãos de turismo de outros países, especialmente os fronteiriços, objetivando incentivar o intercâmbio de 
informações turísticas e a mútua orientação e conhecimento do fluxo turístico. 

Plano de turismo  Plano de Desenvolvimento de Santa Catarina - Plano SC 2030 
Data de abrangência 2018-2030 Autoria (órgão público de governança) Governo do estado Número de páginas 177 
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Mercado 
turístico  

SC tem destacada competitividade no segmento de turismo de sol e praia, que se reflete em concentração do fluxo de 
turistas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. 

Oferta Há potencial para os segmentos cultural, náutico, rural, de aventura, de negócios, eventos, religioso, de estâncias termais e 
climáticas, cervejeiro, enoturismo, ecoturismo, turismo de experiência, turismo criativo e desenvolvimento de destinos 
inteligentes. 
Florianópolis recebe eventos, apesar de existir infraestrutura também em Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul e Chapecó. 

Demanda Não analisado pelo documento 

Governança Não analisado pelo documento 
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Visão de 
futuro 

(do estado) SANTA CATARINA: referência em sustentabilidade, inovação e empreendedorismo, com equidade social e 
regional. 
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Diretrizes e 
estratégias 

Propiciar o desenvolvimento do turismo em todas as regiões turísticas do Estado 

Objetivos 
e metas 

- Fortalecer o processo de segmentação de produto, levando em consideração a diversidade turística catarinense.  
- Construir indicadores das atividades características do turismo (alojamento, transporte, locadoras, agências de viagens e 
outras) nas regiões turísticas.  
- Realizar investimentos públicos e incentivar os investimentos privados em infraestrutura de apoio ao turismo, priorizando 
projetos estruturantes e ações descentralizadas que contribuam com a interiorização do turismo no Estado.  
- Capacitar os atores locais (públicos, privados e sociedade civil organizada) das regiões turísticas, por meio da realização 
de encontros, oficinas, workshops.  
- Estruturar circuitos, rotas e atrativos turísticos.  
- Criar mecanismos de incentivo ao empreendedorismo e à inovação no turismo.  
- Construir sistemas de informações e estatísticas para o monitoramento das atividades turísticas. 

SANTA 

CATARINA 

 
 

Programas 
e projetos 
(por 
Macror-
regiões) 

- Grande Florianópolis: Estimular o setor público para criação de rotas turísticas com abrangência regional, estabelecendo 
e liderando fóruns de discussão com a participação dos entes públicos e de iniciativa privada. 
- Litoral Norte: Implantar na grade curricular escolar a matéria Turismo, voltada ao reconhecimento das atividades da 
cultural local, como forma de valorizar e preservar o patrimônio imaterial da região. 
- Alto Vale do Itajaí: Realizar a promoção dos destinos, com sinalização turística adequada, organizando o acesso por 
meio de roteiros elaborados, capacitando o destino turisticamente. 
- Litoral Sul: Oferecer capacitação aos agentes locais públicos e privados. 
- Planalto Serrano: Priorizar investimentos em infraestrutura capazes de induzir a atividade turística em toda a região, 
especialmente a manutenção do aeroporto regional em pleno funcionamento. Realizar novos investimentos em 
infraestrutura turística, tais como bases de apoio a segmentos como o ecoturismo. 
- Planalto Norte: Criação de rotas gastronômicas e turísticas que valorizem a economia local e regional, mostrando o valor 
da região nos níveis estadual e nacional. 
- Meio-Oeste: Promover a mobilização dos atores envolvidos com os roteiros turísticos regionais, de forma que a 
organicidade dos atores, na busca pelo desenvolvimento turístico, fortaleça a economia regional, gerando emprego e renda 
na macrorregião. 
- Oeste: Criar um programa específico para fomentar e promover o turismo do oeste catarinense. 

 Observatório de turismo Plataforma de Gestão da Informação do Turismo Link https://estudoseinovacao.wordpress.com/ (provisório) 

Instituição responsável pela coleta, 
manutenção e produção de conhecimento 

Santur Descrição do site 
Organizado, atualizado, exclusivo para 
disponibilidade de dados do observatório 

Dados abertos disponibilizados no site Indicadores de conjuntura econômica, pesquisas de demanda e oferta, estudos de sazonalidade 
Observação Foi identificado o Observatório de Turismo mantido pela Fecomércio, Sesc e Senac, que congrega dados e também 

oferece publicações próprias. 
 

Programas em curso 
Pelo site do órgão de governança do turismo: Programa Inovatur. 
Na LOA, Programa de Desenvolvimento do Turismo Catarinense. 

Atividades ou 
equipamentos de apoio  

Centro de atendimento 
ao turista 

Regiões 
turísticas, 
MTur, 2019 

13 

Municípios turísticos, MTur, 2019 177 (%) do estado 60,00 

Por categoria 
2013: A - 3, B - 12, C - 30, D - 78, E - 9 
2016: A - 3, B - 12, C - 29, D - 109, E - 31 

2017: A - 3, B - 13, C - 34, D - 148, E - 53 
2019: A - 5, B - 18, C - 25, D - 96, E - 33 

 2.2.2 Outros   

Plano de Governo 
2018-2022: 
proposições para o 
turismo 

- Incentivar a diversificação produtiva e a qualificação no turismo rural, estimulando as potencialidades regionais.  
- Desenvolver iniciativas que ampliem a participação de grupos vulneráveis em atividades de turismo, cultura e esporte.  
- Incentivar e fortalecer a cultura catarinense, esporte e turismo em todas as regiões do estado.  
- Fomentar o esporte como meio de prevenção, socialização e integração.  
- Revitalizar espaços públicos de cultura, esporte e turismo.  
- Preservar o patrimônio histórico e cultural. 

 Plano Plurianual de 
Investimentos 2020-2023 

1. Desenvolvimento Econômico:  
1.3 Turismo, Cultura e Esporte: Propiciar o desenvolvimento do turismo em todas as regiões turísticas do Estado. 

Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 

Projetos não listados 

 

2.3 Legislação de turismo 

Constituição estadual 

TÍTULO IX DA ORDEM SOCIAL 
CAPÍTULO IX: DO TURISMO - Art. 192-A  O Estado promoverá e incentivará o turismo como fator de 
desenvolvimento econômico e social, de divulgação, de valorização e preservação do patrimônio cultural e natural, 
respeitando as peculiaridades locais, coibindo a desagregação das comunidades envolvidas e assegurando o respeito 
ao meio ambiente e à cultura das localidades exploradas, estimulando sua autossustentabilidade. 
§ 1º O Estado definirá a política estadual de turismo proporcionando condições necessárias para o desenvolvimento da 
atividade.  
§ 2º O instrumento básico de intervenção do Estado, decorrente da norma estatuída no caput, será o plano diretor de 
turismo, estabelecido em lei complementar que, fundado no inventário do potencial turístico das diferentes regiões, 
com a participação dos municípios envolvidos, direcionará as ações de planejamento, promoção e execução da 
política estadual de turismo.  
§ 3º Para o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, caberá ao Estado, em ação conjunta com os Municípios, 
promover especialmente: I - o inventário e a regulamentação do uso, ocupação e fruição dos bens naturais e culturais 
de interesse turístico sob jurisdição do Estado; II - a infraestrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e 
realizando investimentos no fomento dos empreendimentos, equipamentos e instalações e na qualificação dos 
serviços, por meio de linhas de crédito especiais e incentivos fiscais; e III - a promoção do intercâmbio permanente 
com Estados da Federação e com o exterior, visando o aumento do fluxo turístico e a elevação da média de 
permanência do turista. 

Legislação estadual 
relevante 

Lei 4.240/1968 - Define a Política Estadual de Turismo, cria o Departamento Autônomo de Turismo do Estado de 
Santa Catarina, revoga a lei 3.684, de 9 de julho de 1965 e dá outras providências.  
Lei 13.792/2006 - Estabelece políticas, diretrizes e programas para o turismo e o desporto no Estado de Santa 
Catarina e estabelece outras providências. 
Lei 14.361/2008 - Estabelece a política de apoio ao Turismo Rural na Agricultura Familiar de Santa Catarina. 

Incentivo e apoio/ 
recursos a municípios 
turísticos 

Não foram identificados incentivos ou apoio a 
municípios turísticos na legislação 

Incentivos para investimento (não relacionados a ações de retomada da 

economia)              Programa Invest SC 

Tipo de incentivo Informação não encontrada 

 Convênios e acordos federais (R$) Transferência de recursos (R$) 
2017 291.714 10.216.964 
2018 16.264.963 7.845.725 
2019 0 16.269.383 
2020 152.400 59.043.310 

 

3 TECNOLOGIA 

3.1 Digital 

Uso de tecnologia para 
planejamento e 
monitoramento do turismo 

Sim, por exemplo na Pesquisa sobre 
Impactos da Covid-19 no turismo 
catarinense 

Sistemas de informação 
turística disponíveis  

Sim, por meio de estudos publicados na 
Plataforma de Gestão da Informação do 
Turismo e pela Plataforma Almanach - Painel 
de Dados do Turismo Catarinense 

Sistema 
de 
telefonia 

Telefonia fixa, cumprimento de meta, 2020 (%) Atendimento 24,6 Internet nos principais pontos turísticos 

Telefonia móvel, cumprimento de meta, 2020 
(%) 

Atendimento 8,3 
O serviço é oferecido em diversos pontos do 
estado por diferentes órgãos do governo 
federal, estadual ou municipal 

Conexão de dados 100,0 
Rede 98,3 

Banda larga, cumprimento de meta, 2020 (%) Atendimento 59,7 

3.2 Know how 
Aproveitamento de dados digitais Dados sistematizados, analisados e com série histórica 
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Educação básica, 
estabelecimentos, 2020 

Ensino fundamental 3.093 
Ensino superior, 2019 

Presencial, estabelecimentos 100 
Ensino médio 1.004 Educação a distância, polos 756 

Educação profissional, estabelecimentos, 2020 Técnica de nível médio 281 

Sistema S 
SESI 256 SENAC 30 SESCOOP 1 SESC 33 
SENAI 73 SENAR 1 SEST SENAT 12 SEBRAE 86 

 

 4 INOVAÇÃO 

 

4.1 Produtos (bens e serviços) 
Políticas públicas de inovação de produtos Inovação nos polos receptores de turismo Casos de sucesso 

Lançamento do Programa Inovatur, temática Diversificação e 
Competitividade (outubro/20). Além disso, nos âmbitos municipal e 
federal, Florianópolis participa do projeto-piloto de implantação de 
Destinos Turísticos Inteligentes do Ministério do Turismo. 

Autenticação pelo selo Safe Travels, da 
World Travel & Tourism Council (WTTC) 

Almanach - Dados sobre o 
Turismo Catarinense 

 4.2 Processos e gestão 

Plano de 
retomada 

Diagnóstico econômico e plano de retomada do 
turismo catarinense 

Autoria e data Santur, junho/2020 Número de páginas 56 

 
Análise de 
impactos 

São apresentados os impactos em 
diferentes áreas do turismo. 

Diretrizes 

Reconhecimento: turismo traz desenvolvimento econômico e social 
Parceria: buscar união no estado para criar oportunidades 
Produtos: estratégias digitais de promoção 

Objetivos/ 
premissas 

Desenvolvimento do turismo 
regional, a geração de empregos e 
a capacitação dos atores Ações 

Remodelagem do mercado (setor público e privado): linhas de crédito, 
padronização de dados, capacitação, políticas públicas, promoção, higiene e 
saúde, concessões, malha aérea regional, infraestrutura 
Programa Viaje Mais SC: certificação, promoção, infraestrutura e inovação 
do turismo regional 
Manutenção das ações e projetos da Santur: certificações e reconhecimento, 
fortalecimento do mercado, e projetos estruturantes 

Protocolos 
sanitários 

Não 

 

  

 
 

 4.3 Comercialização e marketing 
Participação do órgão de governança de turismo ações de divulgação Sim 
Órgão de governança de turismo disponibiliza envio de SMS Não Aplicativos criados pelo governo estadual Não 
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Marca:   Instagram e Facebook:  

Slogan Santa Catarina, venha descobrir 
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Canal da Santur 
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@descubrasc 
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Canal da Santur 

S
ite

 

Link http://turismo.sc.gov.br/ 

Layout 
Impressão geral Site com bastante informação turística, fácil de navegar 

Fotos refletem posicionamento e 
mostram diferencial 

Sim 

Imagens e vídeos Sim Atualização  Não 

Abas 

Abas disponíveis 

Início, o estado, o que fazer, destinos, centro de 
eventos, agenda de eventos, notícias, institucional, 
serviços, dúvidas 

Conteúdo organizado por 
segmento 

Sim 

“Quem somos” Não Conteúdo organizado por cidades Sim 
Serviços Sim Canais de contato Sim 

Outros 

Site seguro Não Pop-up para mensagem Não 
Textos em outros 
idiomas 

Português, inglês, francês, alemão, italiano, espanhol 
Postagem de 
notícias  

Não há 

Metadescrição 

Jump to Content; Text Size; Print; Ombudsman · 
Transparency Portal. Other Government Sites, Governo 
do Estado de Santa Catarina · Secretaria de Estado da ... 

Informações 
disponíveis  

Destinos, polos, eventos e 
serviços turísticos 

Covid-19 Sem informações  Adaptado para dispositivo móvel Não 
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Santur - Santa Catarina Turismo 
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@santur.sc 
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Santur SC 

S
ite

 

Link http://santur.sc.gov.br/index.php E-mail  atendimento@santur.sc.gov.br 

Layout Impressão geral Site institucional com notícias sobre turismo em SC  
Imagens e vídeos Não 
Atualização  Sim 

Abas 

Abas 
disponíveis 

Cursos, multimídia, institucional, transparência, 
programas e patrimônio, informações, eventos, 
Almanach, Inovatur, Viaje+SC 

Conteúdo organizado por segmento Não 
Conteúdo organizado por cidades Não 
Canais de contato Não 

“Quem somos” Não Serviços Não 

Outros 

Site seguro Não Pop-up para mensagem Não 
Textos em 
outros idiomas 

Não 
Postagem de 
notícias 

Notícias atuais e 
relacionadas a turismo 

Metadescrição 

Turismo, Cultura e Esporte em Santa Catarina. ... 
formado pela Agência de Desenvolvimento 
do Turismo de Santa Catarina (Santur), Secretaria de 
Estado da ... 

Informações 
disponíveis para 
consulta interativa ou 
download 

Indicadores de turismo 

Covid-19 Informações disponíveis Adaptado para dispositivo móvel Sim 
Consultas 
públicas 

Não há consultas públicas em andamento Campanhas Não há divulgação atual 
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Facebook 

Nome oficial da página Santur - Santa Catarina Turismo Descrição na página "sobre" Sim 
Link https://www.facebook.com/SanturSC/about/?ref=page_internal Fotos e vídeos Sim 
Seguidores 35.959 Frequência de posts Baixa (1 post em 2021. Em 2020, frequência alta) 
Curtidas 34.118 Posts e engajamento Baixa (poucas curtidas e comentários) 
Avaliações 5/5 Informações sobre Covid-19 Sim 
Capa Endereço do site da marca 

Instagram 

Usuário @descubrasc Uso de links Sim, para o site da marca 
Tipo do perfil Corporativo Seguidores 23,3 mil 

Foto de 
perfil 

Endereço do site da marca Destaques 
Sim, com vídeos e fotos, 
tem capa. 

Biografia 
Em português, solicita marcação ao turista que publica 
conteúdo. 

Verificado Não 

Posts 

Publicações 1.394 Frequência de posts Alta (a cada 1 dia e meio) 

Reels 
Não Propósito claro e 

fotos 
Sim, conteúdo exclusivamente promocional e 
informativo 

IGTV Não Engajamento Alto (mais de 10% de seguidores interagem) 

Conteúdo relevante, 
consistente e alta qualidade 

Sim 
Mix de conteúdo 
dentro da marca 

Informações sobre os destinos, serviços, cultura, 
informativos de Covid-19 

Exploração de hashtags Sim Postagens sobre atendimento pós-Covid-19 Não 
Legenda interativa Razoável   

 

  Youtube Link https://www.youtube.com/user/SanturSC 
   Número de vídeos 42 Número de inscritos 2,88 mil Visualizações 697.786 
 
 

 
Google 

"(estado) 
+ turismo" 

Santa Catarina, venha descobrir (2ª) 
“o que fazer 
em (estado)” 

Não aparecem na primeira página, somente 
sites e blogs especializados em turismo 

 

TripAdvisor: o 
que fazer 
(estado) 

Link 
https://www.tripadvisor.com.br/Tourism-g303570-
State_of_Santa_Catarina-Vacations.html 

Página do estado Sim, separado por segmentos 

 
10 
principais 
cidades 

Florianópolis, Balneário Camboriú, 
Bombinhas, Penha, Urubuci, Praia 
do Rosa, Blumenau, Joinville, 
Piratuba, Itajaí 

10 
principais 
atrações 

Santo Antônio de Lisboa, Parque Unipraias Camboriú, 
Morro do Macaco, Mirante do Morro da Boa Vista, Beto 
Carrero World, Parque Vila Germânica, Praia de Bombinhas, 
Lagoinha do Leste, Estrada Bonita, Praia de Mariscal 

 4.4 Capacitação e conhecimento 
Órgão de governança do turismo promove cursos de capacitação ou profissionalizantes em atividades típicas do turismo Sim  
Órgão de governança do turismo apoia seminários, encontros, palestras, congressos na área de turismo Sim 
Modelos inovadores de capacitação e conhecimento Não 

 

5 SUSTENTABILIDADE 
5.1 Econômica 
 Estado (%) da região (%) do Brasil 

Produto interno bruto (PIB), 2018 (milhões de R$) 298.227 24,94 4,26 
Produto interno bruto (PIB) per capita, 2018 (R$) 42.149,30 104,90 125,47 
Atividades Características do Turismo População na força de 

trabalho, 2019 (%) 
Estado Região Brasil 

 Arrecadação federal (R$) (%) do estado Ocupações formais (%) do estado 

2016 525.759.522,25  1,15 40.688 2,13 Taxa de participação 66,43 65,60 62,60 
2017 574.286.867,82  1,14 41.924 2,19 Taxa de desocupação 6,20 7,50 11,70 
2018 575.888.528,30  0,98 42.663 2,18 Rendimento médio real do 

trabalho principal, 2019 (R$) 2.482 2.477 2.229 
2019 629.344.087,82  0,95 44.194 2,15 

 

 5.2 Sociocultural 
  Estado Brasil  Estado Região Brasil 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 2017 0,808 0,778 Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), 2017 0,134 0,186 0,243 
 IDH Educação 0,779 0,742  IVS Infraestrutura urbana 0,098 0,186 0,204 
 IDH Longevidade 0,866 0,850  IVS Capital humano 0,149 0,172 0,226 
 IDH Renda 0,783 0,747  IVS Renda e trabalho 0,156 0,200 0,300 
Patrimônio cultural  Estadual Federal Índice de Gini da distribuição do rendimento 

domiciliar per capita, 2019 0,422 0,467 0,543 
 Material Bens tombados 1 90 
 

Imaterial 
Bens culturais inventariados - 12 Energia elétrica, domicílios com atendimento 

por rede geral, 2019 (%) 99,9 99,9 99,5 
Bens registrados 6 4 

Patrimônio 
arqueológico 

Bens tombados - 2 
Saúde 
pública 

Taxa de mortalidade infantil, 2020 
(ano de projeção 2018, ‰) 8,11 8,22 11,56 

Bem arqueológico 0 - 
Comunidades tradicionais Esperança de vida ao nascer, 2020 

(ano de projeção 2018, anos) 
80,21 78,88 76,74 

Quilombolas Terras indígenas 

18 
Quantidade Área protegida (ha) (%) do estado Segurança 

pública 
Taxa de homicídios, 2017 (por 
100 mil habitantes) 15,23 24,09 31,59 

29 100.160,77 0,01 

5.3 Ambiental 

Unidades de 
conservação 

Federais, uso público e 
turismo, 2019 

Unidades 12 
Estaduais 

Unidades 26 
Área protegida (ha) 297.677 Área protegida 

(ha) 120.942 
Visitantes 261.892 

Área federal e estadual protegida em relação à área total do estado (%) 0,04 
 (%) da região (%) do Brasil  (%) da região (%) do Brasil 

Domicílios, 2019 (em 1.000) 2.560 23,4 3,5 População total, 2019 7.200.000 24,0 3,4 
 Estado Região Brasil  Estado Região Brasil 

Água, domicílios com atendimento por rede 
geral, 2019 (%) 

83,7 87,9 85,5 
Água, população total com 
atendimento por rede, 2019 (%) 

89,5 90,5 83,7 

Esgoto, domicílios ligados à rede geral, 2019 
(%) 

43,3 56,2 62,7 
Esgoto, população total com 
atendimento por rede, 2019 (%) 

25,2 46,3 54,1 
 
 

 Resíduos sólidos, domicílios com coleta por 
serviço de limpeza, 2019 (%) 

87,6 89,6 84,4 
Resíduos sólidos, cobertura de 
coleta domiciliar, 2019 (%) 

91,4 91,7 92,1 

 6 ACESSO E ACESSIBILIDADE 

 6.1 Infraestrutura 
 

Aeroportos Quantidade 6 
Municípios 
atendidos 

Lages, Jaguariúna, Chapecó, Joinville, Navegantes, Florianópolis 
(%) da 
região 

(%) do 
Brasil 

 

Chegada de turistas internacionais, 2019 200.746 10,14 3,16 
Embarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018 3.226.766 25,92 3,38 
Desembarques nacionais de passageiros em aeroportos, 2018 3.239.950 26,01 3,39 

Rodoviárias 

Principais municípios receptores, viagens 
interestaduais e internacionais, 2019 

Balneário Camboriú, Chapecó, Florianópolis, 
Joinville, São Miguel d'Oeste (%) da região (%) do Brasil 

Movimentação de passageiros em rodoviárias, 2019 2.319.956 23,27 5,86 
Rede viária avaliada pela pesquisa CNT, 2019 Total Rodovias estaduais 

 Extensão (km) 3.270 876 

Estado geral (%) 

Ótimo 12,51 2,28 
Bom 23,79 4,00 
Regular 36,30 23,86 
Ruim 22,60 54,22 
Péssimo 4,80 15,64 

6.2 Inclusão 
Órgão de governança de turismo desenvolve iniciativa voltada para a promoção da acessibilidade Não 
Ferramentas de inclusão online Site do órgão de governança de turismo Aumento de fonte 

Site da marca de turismo Aumento de fonte (não funciona) 

  
 




