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RESUMO 
 
 

PITZ, Carlos Eduardo. O Despertar de Rancho Queimado: de caminho das tropas a destino 
turístico. 2010. 106 f. Dissertação de Mestrado MPPT/FAED/UDESC. Florianópolis, 2011. 
 
 
Rancho Queimado foi o cenário do fenômeno turístico em dois momentos de sua história: nas 
décadas de 1950 e 1960, como destino de turistas e pessoas com enfermidades respiratórias, 
que lá encontraram um espaço de descanso e de clima ameno nos verões; e a partir da década 
de 1990 em diante, com os investimentos em infraestrutura turística e de apoio ao turismo. O 
objetivo geral deste trabalho é identificar e analisar os fatores fundamentais para o Despertar 
do turismo em Rancho Queimado no final do século XX. Os investimentos locais para atrair o 
turista o transformou em um município de casas de campo em apenas 20 anos, sendo o 
comércio imobiliário uma fatia importante das suas receitas, muito além da realidade do 
fenômeno turístico. Este fator levanta o questionamento de pesquisa sobre a diferença entre o 
discurso do turismo e a realidade de sua representatividade social e econômica. A segunda 
residência no campo pode ser considerada parte da oferta turística? O  referencial teórico para 
a condução dos estudos foi a observação da atividade turística em função do tempo e do 
espaço a partir da visão histórico-materialista, concluindo o estudo em um aprofundamento da 
teoria geral do turismo. O principal método de pesquisa foi o estudo de campo com 
entrevistas semi-estruturadas e registros fotográficos. As pesquisas históricas se basearam 
também em fontes secundárias através de pesquisa em bibliotecas e fontes acadêmicas da 
Universidade Federal de Santa Catarina e UDESC.  
 
 
 
Palavras-chave: Rancho Queimado; mercado turístico; lugar turístico; segundas residências. 
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ABSTRACT 

 
 

PITZ, Carlos Eduardo The awakening of Rancho Queimado: troops to path destination. 2010. 
106 p. Master Dissertation (Mestrado Profissional em Planejamento Territorial e 
Desenvolvimento Socioambiental. Area: public planning. Universidade do Estado de Santa 
Catarina, Programa de Pós-Graduação do Centro de Ciência Humanas e da Educação – 
FAED. 
 
 
Rancho Queimado was the setting of the tourism phenomenon in two moments of its history: 
during the 1950s and 1960s, as a destination for tourists and people with respiratory 
diseases, they found there a space for rest and mild weather in summers, and from decade 
1990 onwards, with investments in tourism infrastructure and support tourism. The aim of 
this work is to identify and analyze the key factors for Awakening tourism in Rancho 
Queimado in the late twentieth century. Local investments to attract tourists made it a city of 
villas in just 20 years, the real estate trade a major share of its revenues, far beyond the 
reality of the tourism phenomenon. This factor raises the question of research on the 
difference between the discourse of tourism and the reality of its social and economic. The 
second residence in the field can be considered part of the tourist offer? The theoretical 
framework takes into account the studies of tourism as a function of time and space from the 
historical-materialist completing the study in a deepening of the general theory of tourism. 
The main research method was the field study with semi-structured interviews and 
photographic records. Historical research also relied on secondary sources through research 
in libraries and academic sources, Federal University de Santa Catarina and UDESC. 
 
 
Keywords: Rancho Queimado; tourism market; tourism place; second residences. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Os destinos turísticos são lugares que necessitam de atenção especial por parte do 

planejador, pois possuem singularidades frente a outros espaços. Notadamente, as 

singularidades dos destinos turísticos residem na sua capacidade de atrair visitantes pelos 

mais diversos motivos. As implicações deste movimento de visitantes sobre o destino, em 

vista de suas singularidades frente a outros espaços, são objeto de estudo do planejamento do 

turismo. 

  Pela singularidade do objeto de estudo, o entendimento do que significa planejar o 

turismo não é uma tarefa simples, pois a atividade turística possui tantas faces quantas 

ciências que tratam das relações sociais, econômicas e ambientais. Ou seja, o fenômeno 

turístico mobiliza economias em um destino, altera profundamente a percepção de mundo das 

pessoas que moram no lugar (cultura), transforma paisagens em função dos investimentos 

(espaço), e gera conflito nas relações sociais entre os produtores de serviços turísticos, 

visitantes e habitantes locais (sociedade). É um fenômeno que exige um conjunto de saberes 

para ser pensado e planejado. 

  Seja buscando preparar o espaço para o despertar do turismo ou mobilizando a 

sociedade em função de uma melhor gestão da atividade turística local, o planejador do 

turismo precisará ter consciência de que a má condução do processo poderá implicar em 

conseqüências cujas soluções nem sempre terão alçadas locais para serem resolvidas, pois o 

destino turístico, inevitavelmente, passa a ser um bem de interesse publico que ultrapassa as 

fronteias locais quando alcança maior visibilidade. 

  Nesta perspectiva, as ações implementadas para elaborar este trabalho levaram em 

consideração os estudos sobre essência da atividade turística, a sua relação com o lugar onde 

ela acontece, e o que o planejador do turismo deve buscar saber (além do conhecimento 

técnico sobre planejamento) para que seja bem sucedido na sua missão. 

 O cenário dos estudos foi escolhido após minhas experiências pessoais como membro 

da equipe de pesquisa em planejamento turístico da Universidade Estácio de Sá, a partir de 

2004, no município de Rancho Queimado. À época tivemos a oportunidade de realizar o 

primeiro diagnóstico turístico do município, fazendo um levantamento das potencialidades 

turísticas locais e da disponibilidade de investimentos em infra-estrutura turística por parte de 

investidores locais 

 Com o cenário para pesquisa e o foco de estudo selecionados, elaborou-se um objetivo 

geral que pudesse dar espaço para uma pesquisa exploratória, permitindo reflexões acerca do 
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cenário local em função da atividade turística. Assim, o objetivo geral deste trabalho é 

identificar e analisar os fatores fundamentais para o despertar do turismo em Rancho 

Queimado no final do século XX.  

 Pretende-se alcançar o objetivo geral com a seguinte sequencia de objetivos 

específicos: 

• Conhecer o contexto histórico que influenciou o despertar do fenômeno turístico no 

município de Rancho Queimado. 

• Identificar as singularidades do espaço local que propiciaram o despertar do fenômeno 

turístico no município. 

• Analisar os protagonistas e suas respectivas ações locais ou externas que 

influenciaram o despertar do fenômeno turístico no município. 

A pesquisa está divida em três partes que objetivam apresentar ao leitor o contexto e as 

conclusões alcançadas. 

 O Capítulo I trata de discorrer sobre os fundamentos do conceito de turismo e sua 

contextualização nos estudos em Rancho Queimado. Nesta parte é apresentado um 

posicionamento teórico sobre os conceitos de turismo, produto turístico e seu mercado, a 

partir da perspectiva do que se entende por lugar turístico: o destino. 

 A partir do que se entende por destino turístico, procura-se abordar os papeis da 

cultura e da paisagem no lugar. Primeiro tratando a cultura como expressão dos costumes, 

crenças e modo de vida humano. Depois, como um atrativo turístico singular. Sobre o papel 

da paisagem no turismo, discute-se a paisagem como um cenário mutante e observa-se a 

imagem construída do lugar, para depois tratar a paisagem como atrativo turístico. A 

fundamentação teórica dos textos que compõem a primeira parte tem origem em pesquisas 

bibliográficas e se baseia principalmente nos trabalhos de Beni (2003), em referência ao 

turismo; Santos (1980) e Castrogiovanni (2004), em relação a espaço e lugar; Rosseti (2003) e 

Balanzá (2003), em referência a oferta, demanda e mercado turístico; e Bertrand (1972) e 

Dolffus (1991), em referência a paisagem; Laraia (1986), Certeau (1995), Claval (1999), em 

referência a cultura.  

  O Capítulo II do trabalho tem o objetivo de apresentar os elementos que prepararam o 

espaço local para o despertar do fenômeno turístico em Rancho Queimado no final do século 

XX.  O texto está divido em dois capítulos, possuindo uma pequena introdução que trata 

sobre a importância do diagnóstico turístico local para o exercício do planejamento do 

turismo. 
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  O primeiro capítulo trata de descrever a importância do caminho das tropas para a 

formação de Rancho Queimado e a influência dos personagens históricos: índio Xokleng, 

tropeiro e o colono alemão. Os métodos de pesquisa aplicados são bibliográfico e documental, 

buscando-se na história os elementos que influenciaram o despertar do turismo em Rancho 

Queimado. Pode-se considerar que esta parte, além de elucidar a importância da estrada de 

rodagem para o desenvolvimento de Rancho Queimado, possui informações históricas 

importantes sobre o motivo das encostas da Serra Geral possuírem tantos lugares cuja 

rugosidade espacial, nas palavras de  Santos (1980), são tão abundantes. Pedaços de estrada 

antiga com construções seculares e casas dos antigos colonos alemães são muito comuns e 

demonstram como as várias alterações no itinerário da estrada de ligação entre a capital e a 

serra catarinense deixaram alguns lugares “congelados” no tempo. 

  O segundo capítulo trata de descrever o desenrolar histórico recente de Rancho 

Queimado, mostrando que nas décadas de 1950 e 1960 houve o primeiro despertar do 

fenômeno turístico local, em função do clima diferenciado. Neste capítulo também são 

descritos o processo de construção da BR 282, que liga Florianópolis ao interior do estado; do 

fim do ciclo da madeira serrana em direção ao litoral; e do momento econômico delicado que 

a comunidade local passou nas décadas de 1980 e 1990, por causa da crise na agricultura e 

queda no movimento da estrada. A importância principal deste escrito para o trabalho, no 

entanto, é a descrição das ações locais realizadas na década de 1990 para reverter o quadro 

desolador em que se encontravam as famílias. O discurso pró-turismo, o planejamento 

estratégico municipal, a presença de uma dezena de pesquisadores da Universidade Federal de 

Santa Catarina no período e principalmente a mobilização da comunidade local com a 

realização da Festa do Morango e do embelezamento dos espaços públicos tinham o objetivo 

de projetar o município como um destino turístico regional. O texto está fundamentado 

principalmente em pesquisas de campo, com utilização de entrevistas semi-estruturadas em 

dois públicos alvos: idosas e idosos que presenciaram o movimento turístico das décadas de 

1950 e 1960 e; moradores que participaram dos movimentos da década de 1990 em função do 

discurso pró-turismo. 

 O Capítulo III do trabalho tem o objetivo de correlacionar a formação e consolidação 

do fenômeno turístico em Rancho Queimado em função da teoria do turismo. Possui dois 

capítulos. O primeiro descreve como o tímido processo de formação do fenômeno turístico 

em Rancho Queimado passou pela importante presença dos visitantes do lugar, em sua 

maioria parentes de moradores locais, e pelo pujante comércio de terras para construção de 
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segundas residências nas décadas de 1990 e 2000, transformando Rancho Queimado em um 

destino de não turistas. A fundamentação da pesquisa se deu através de entrevistas semi-

estruturadas com proprietários de meios de hospedagem locais e com o Secretário de Turismo 

do município. Conta-se também como importante aporte documental as dezenas de fotos 

realizadas durante a pesquisa, mais precisamente dos condomínios rurais que impulsionaram a 

economia local. 

 O último capítulo realiza uma discussão sobre a distância entre a expectativa levantada 

pela comunidade rancho-queimadense na década de 1990 e a realidade do turismo local nos 

dias de hoje. A reflexão ocorre com o debate sobre o conceito de turismo e a realidade dos 

destinos potencialmente turísticos, cujas comunidades muitas vezes são levadas ao 

encantamento do discurso pró-turismo sem saber, de fato, quais são as reais necessidades e 

desejos dos turistas. O texto ainda avança na discussão com o debate sobre o planejamento do 

turismo e suas ligações com do mercado turístico, as necessidades e desejos dos turistas e, 

principalmente, as necessidades e desejos da comunidade para com seu futuro comum.  

Afinal, por que os resultados do trabalho e do discurso pró-turismo nem sempre 

condizem com o que se espera do turismo? 
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CAPÍTULO I 

O DESTINO TURÍSTICO 

 

 

1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

  

O termo “turismo” compreende, antes de qualquer análise, o entendimento do conceito 

de viagem. O despertar do turismo depende, necessariamente, do deslocamento de pessoas de 

um lugar de origem para um destino, desde que este deslocamento se denomine viagem. A 

viagem, por sua vez, ocorre quando há o deslocamento do homem do seu lugar cotidiano 

(espaço onde vive seu dia-a-dia) e para vivenciar, conviver, conhecer, ou seja, estar em outro 

ambiente que não o de seu cotidiano. Assim a viagem se torna condição sine qua non para a 

existência do turismo. 

Apesar da semelhança, viagem e turismo não possuem o mesmo significado. Enquanto 

viajar se remete ao deslocamento entre lugares, o turismo só ocorre quando a viagem não 

implica num movimento migratório humano. Ou seja, quando a viagem não é feita no sentido 

de promover a mudança permanente do habitat cotidiano do homem. Por isto, não se pode 

afirmar que toda viagem caracteriza o fenômeno turístico, mas sabe-se que toda a atividade 

turística deve envolver, necessariamente, o ato de viajar. 

Andrade (1995) define três pré-requisitos para a constituição do turismo: "o homem, o 

espaço e o tempo"(Andrade,1995, p.18).O tempo, na perspectiva do autor, ajudará a constituir 

a produção do turismo à medida que dá os limites entre o movimento migratório humano e a 

atividade turística, caracterizada necessariamente pela partida programada ou planejada do 

homem, com o intuito de não residir no destino da viagem. 

De acordo com Andrade, também, não há como caracterizar o termo turismo 

isoladamente tendo em vista todos estes fatores. “O turismo tem sua nascente em um conjunto 

de atividades de natureza heterogênea que impedem a constituição de ciência autônoma e de 

técnicas específicas independentes. Por isto não consegue dispor de ordenamento 

disciplinado e rígido, nem de metodologia própria” (Andrade 1995, p.19). 

Para Beni (2003), o turismo é um fenômeno. Um fenômeno antes de tudo social. Por 

isto é complexo e ainda abrange as áreas de conhecimento das ciências sociais, ambientais, 

econômicas e dos estudos da cultura. O autor entende o fenômeno turístico como um conceito 
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amplo, uma cadeia composta por todas as atividades que compõem ou contribuem para a 

existência do turismo. 

 Em 1942, os professores Hunziker e Krapf da Universidade de Berna, conceituaram o 

turismo moderno como “um conjunto de fenômenos produzidos pelas viagens e pelas estadas 

dos não-residentes, desde que não estejam ligados a uma estadia permanente e nem a uma 

atividade remunerada” (Balanzá, 2003, p.4) 

 Para Beni (2003) há quatro elementos básicos que constituem a atividade turística:  

 
Viagem ou deslocamento: este é um elemento implícito na noção de 
turismo. O movimento está intimamente conectado ao próprio sentido 
etimológico do termo “tour” [   ]. Permanência fora do domicílio: 
estritamente vinculado à viagem, o elemento de permanência fora da 
própria residência habitual é parte integrante do conceito de Turismo [   
]. Temporalidade: a viagem e a permanência são os dois primeiros 
elementos característicos, mas resultam insuficientes para configurar o 
fenômeno. Viajantes também podem ser aqueles que se transferem 
para outra localidade de seu país ou de outra nação para fixar 
residência temporária ou definitiva. Nesse caso, é certo que não se 
trata de turista, mas de emigrante [   ]. Objeto do turismo: o elemento 
concreto do fenômeno traduz-se no equipamento receptivo e no 
fornecimento dos serviços para satisfação das necessidades do turista, 
que se denomina Empresa de Turismo (2003, p. 37). 
 

 A Organização Mundial do Turismo (OMT) adota um conceito que generaliza a 

atividade: “Turismo: atividades de pessoas que viajam para lugares afastados de seu 

ambiente usual, ou que neles permaneçam por menos de um ano consecutivo, a lazer, 

negócios ou por outros motivos” (OMT, 2003 p.17). 

Carlos Beni afirma que o conceito do turismo é relativo demais para ser circunscrito 

objetivamente. As relações sociais, econômicas e ambientais do turismo impediriam uma 

conceituação rígida e inflexível do fenômeno turístico. 

Conforme Beni (2003): 

[   ] a conceituação do turismo não pode ficar limitada a uma simples 
definição, pois que este fenômeno ocorre em distintos campos de 
estudo, em que é explicado conforme diferentes correntes de 
pensamento, e verificado em contextos vários da realidade social 
(Beni, 2003, p.39) 

  

Para o autor, qualquer tentativa no sentido de criar um conceito pleno para o turismo 

pode vir a sofrer críticas quanto à parcialidade da ideia, tendo em vista a improbabilidade de 

se conseguir compactar todas as relações do turismo em um único conceito.  
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Mas a questão do “conceito” não é uma dificuldade somente dos estudiosos do 

turismo. As mudanças nos paradigmas da ciência social são responsáveis pela relatividade dos 

conceitos antes tidos como soberanos. A quebra da rigidez positivista acerca da ciência 

permitiu uma flexibilização no modo de se encarar os fenômenos sociais (Portuguez, 2001 p. 

52). 

Portuguez esclarece que a ciência contemporânea tende a considerar alternativas à 

rigidez dos conceitos prontos e imutáveis que eram reverenciados na academia. Segundo ele, 

os conceitos construídos pela ciência servem hoje mais como referenciais do que rumos 

pragmáticos, e devem ser reconstruídos à medida que as pesquisas evoluem. 

 
Os conceitos eram encarados propositadamente como se fossem 
“camisas-de-força”, fruto de uma construção teórica relativamente 
inflexível, dentro da qual os pesquisadores se debatiam, mas 
acabavam acatando a imperiosidade de seus conteúdos. Hoje, no 
entanto, os conceitos são vistos como referenciais a partir dos quais 
uma reflexão é construída, deixando-se conscientemente um espaço, 
se necessário, para sua reconstrução (Portuguez, 2001, p.52). 

 

A tendência apontada pelo autor pode ajudar os estudiosos a perceber por que a 

interdisciplinaridade vem surgindo como referência, uma vez que ela busca integrar várias 

áreas de conhecimento em função de um determinado objeto de estudo. 

Assim, entender o turismo como uma atividade que surge quando o homem viaja, para 

fora do seu ambiente cotidiano, sem a intenção de estabelecer residência fixa e cotidiana no 

destino, será o ponto de partida para se analisar a relação entre turismo e o município de 

Rancho Queimado. 

 

 

1.1 O lugar turístico 

 

O turismo, produto do consumo humano do lazer e das viagens, transforma lugares, 

altera (ou preserva) paisagens e se coloca como uma atividade de análise complexa, tendo em 

vista sua dinâmica que considera uma porção de lugares interligados pelo movimento das 

pessoas quando viajam.  

De acordo com Beni (2003), a composição básica do turismo compreende o conjunto 

das relações ambientais do que o autor denomina sistema turístico (SISTUR). O SISTUR foi 

elaborado pelo autor baseado na teoria geral dos sistemas, procurando estabelecer uma teoria 
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sobre a atuação dos fluxos e os fixos durante a formação do conjunto de fenômenos que 

compõem o turismo. 

Nesta concepção, o sistema turístico compreende um conjunto de relações ecológicas, 

sociais, econômicas e culturais. O autor trata o tema com base na observação de mercados 

turísticos consolidados. Analisa cada subsistema separadamente, realizando uma descrição 

dos processos que compõem cada um: o subsistema econômico considera todos os fluxos e 

fixos concernentes ao modelo de mercado turístico, em sua observação macro e 

microeconômica; o subsistema ecológico é visto na perspectiva do destino turístico em suas 

formas, paisagens, clima e outros fatores referentes aos aspectos físicos; o subsistema social 

trata das questões sociais desde o contexto histórico mundial até as relações sociais do destino 

turístico e suas influencias na atividade turística; e o subsistema cultural é analisado sob o 

foco da troca de experiências entre os indivíduos quando viajam e como os aspectos culturais 

locais interferem no desenrolar da atividade turística em um destino. 

Quando há a convergência destes elementos em determinado período de tempo em um 

determinado lugar, este espaço passa a ser considerado um lugar turístico. 

Na Geografia, em seus termos gerais o “lugar é, antes de tudo, uma porção da face da 

terra identificada por um nome. Aquilo que torna o ‘lugar específico’  é um objeto material 

ou um corpo” (Santos, 1980, p.121). 

Para Castrogiovanni (2004), os lugares se distinguem pela diferente capacidade de 

oferecer rentabilidade aos investimentos. Ou seja, há uma produtividade espacial ou 

produtividade geográfica que ocorre de maneira temporária ou duradoura dependendo da 

capacidade do lugar de gerar lucros dentro de uma margem superior ou aceitável pelo 

mercado (Santos apud Castrogiovanni, 2004). Caso contrário, outros lugares enquadrados nas 

condições de mercado poderão substituí-lo. 

A regra se aplica também ao turismo. O conjunto de lugares que formam o espaço 

turístico é composto por relações comerciais que se alteram em função dos interesses de 

vários atores sociais, moldando-se num desenrolar histórico que obedece primeiro a lógica do 

mercado livre, ou seja à lei da oferta e da procura (Ouriques, 2005).  

Este espaço compreende toda a dinâmica da atividade turística, desde o lugar emissor 

(origem), os lugares de passagem e o lugar receptor (ou destino). Assim, todos os lugares cujo 

turista é dependente direta ou indiretamente para que sua viagem possa ocorrer compõem o 

espaço turístico. 
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No entanto, nem todos os lugares que compõem o espaço turístico são considerados 

lugares turísticos.  

 Para Cruz (2001), o “lugar turístico é uma expressão utilizada tanto para se referir à 

lugares que já foram apropriados pela prática social do turismo como também em lugares 

considerados potencialmente turísticos” (Cruz, 2001, p.7).A autora afirma que os lugares 

turísticos são apropriados pela prática do turismo, ou seja, são lugares aonde o turismo se 

realiza de fato. São lugares turísticos também os locais com potencial para o desenvolvimento 

da atividade. Afirma também que, o lugar, quando já apropriado pelo fenômeno turístico, 

corresponde a uma porção do espaço geográfico cuja produção está sendo determinada por 

uma participação da atividade turística (Cruz, 2001). 

Nesta perspectiva, o lugar emissor de turistas não é considerado lugar turístico. O 

entendimento de lugar turístico, para a autora, compõe o destino turístico. Ou seja, o lugar 

onde o turismo acontece.  

O lugar turístico é, pois, uma porção do espaço onde há convergência entre as 

variáveis sociais, ambientais, econômicas e culturais durante o período de tempo entre a 

chegada e a partida do turista. Ou seja, o lugar turístico é o destino, que será o palco onde os 

personagens turistas e não-turistas atuarão em conjunto, formando um fenômeno 

socioeconômico naquele espaço: o fenômeno turístico. 

 

 

2. O PRODUTO TURÍSTICO E O LUGAR 

 

 No senso comum, um produto é o resultado de uma equação. A combinação de somas 

, subtrações ou relações subjetivas  resultantes da relação entre quaisquer fatores observados 

em um dado período de tempo. O produto turístico, por exemplo, pode ser visto como o 

resultado dos fatores sociais, ambientais, econômicos e culturais que se correlacionam em um 

determinado lugar, no período de tempo em que ocorre o fenômeno turístico (Beni, 2003). 

 Em economia, o conceito de produto implica na conversão dos fatores que compõem 

este produto em algum valor econômico. Para Rosseti (2003) o produto é um conjunto de 

atributos, constituído através do processo de produção, para atendimento das necessidades 

humanas e que pode ser negociado no mercado por possuir um valor de troca.  
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Segundo Kotler (2000), o produto é qualquer coisa que possa ser oferecida a um 

mercado para atenção, aquisição, uso ou consumo e que possa satisfazer a um desejo ou 

necessidade. 

 Entre todos os fatores que compõem o produto turístico, o seu valor econômico é o 

fator que mede o preço pelo qual o turista e as empresas turísticas estão dispostos a negociar 

para que o produto seja consumido. 

 No mercado, a oferta do produto turístico pode ser analisada sob dois pontos de vista: 

a) o produto oferecido por cada empresa turística prestadora de serviços, como a diária do 

hotel, a refeição, o aluguel de veículos ou o passeio de barco; b) ou o destino final como 

produto turístico, através da aquisição de um pacote turístico onde estejam incluídos todos os 

produtos das empresas prestadoras de serviços desde a origem até o destino do turista (Beni, 

2003). 

 Em suma, podemos dizer que um destino turístico (ou lugar turístico), pode ser 

considerado um produto turístico em si quando negociado no mercado. Este produto turístico 

é ofertado em sua totalidade de serviços através das agências de viagens e turismo. Assim o 

destino Paris, por exemplo, é ofertado como um produto turístico (pacote de viagem) 

composto por uma serie de serviços turísticos que estão à disposição dos turistas por um 

determinado preço. Por outro lado, os produtos turísticos como as diárias de hospedagem, 

refeições, passeios e traslados, mesmo que comercializados isoladamente, também são 

considerados produtos turísticos.  

A este processo de transformação do fenômeno turístico de determinado lugar em um 

produto de valor econômico comercializável no mercado damos o nome de oferta turística.  

Em economia, oferta é o conjunto de produtos, bens e serviços que estão disponíveis 

no mercado para serem adquiridos por uma determinada demanda (compradores interessados 

que dispõem de moeda de troca equivalente ao valor pedido pelo produto). 

De acordo com Rosseti (2003), 

 
A oferta é dada por uma série de possibilidades alternativas, 
correlacionando as duas variáveis consideradas, preços e quantidades. 
O comportamento típico dos produtores é o de aumentarem as 
quantidades ofertadas, caso os preços aumentem, reduzindo-as em 
caso de reduções de preços incompatíveis com o custo de produção 
(Rosseti, 2003, p. 420). 

 

Em turismo, a oferta é direcionada à demanda por viagens e lazer, gerada pelos 

turistas. Para Beni a “oferta do turismo pode ser concebida como o conjunto dos recursos 
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naturais e culturais que, em sua essência, constituem a matéria-prima da atividade turística 

porque, na realidade, são esses recursos que provocam a afluência de turistas” (Beni, 1997, 

p. 157). 

Para Balanzá, a oferta turística é o produto turístico que chega até o público que o 

demanda, constituindo-se de uma combinação de bens e serviços, de recursos e infraestrutura, 

ordenados de forma que ofereçam atratividade aos clientes, satisfaçam suas necessidades e 

estejam disponíveis para o consumo (Balanzá, 2003). 

A oferta é um elemento fundamental do espaço turístico. No que concerne aos 

atrativos que também compõe a oferta, estes podem ser naturais, históricos, culturais, 

espontâneos ou totalmente fabricados. Para estes últimos bastam apenas a informação, a 

tecnologia e os recursos financeiros: tudo é criado praticamente do nada (Rodrigues, 2001). 

 Na prática a oferta turística é o que distingue os lugares uns dos outros e o que 

disponibiliza ao consumidor, nesse caso o turista, a possibilidade de escolha. Um lugar para 

ser considerado turístico deve necessariamente contar uma oferta que o caracterize. 

 De acordo com Lage (2001), a oferta turística se divide em três categorias: atrativos 

turísticos; equipamentos e serviços turísticos; e infraestrutura de apoio. Para Montejano 

(2001), a oferta se divide apenas em recursos turísticos e infraestrutura. 

  A disposição dos elementos que compõe a oferta turística é diferente entre alguns 

autores. Para Dias (2005) as categorias que compõem a oferta turística são os recursos 

turísticos, os serviços e equipamentos turísticos, a infraestrutura e os serviços básicos.  

Apesar dos diferentes métodos de classificação, o conteúdo da oferta turística é 

basicamente igual entre todos, uma vez que os estudos econômicos sobre o produto turístico 

já dispõem quais são as necessidades dos turistas quando viajam. 

Assim, a oferta turística apresenta, necessariamente: 

1- Atrativos turísticos: recursos naturais ou criados pelo homem que despertam o desejo de 

consumo do turista. Nesta categoria estão incluídos o clima, a paisagem, a cultura, os eventos, 

festividades, diversas formas de lazer, enfim, todo produto ou serviço turístico que é objeto de 

desejo de consumo. 

2- Equipamentos turísticos: são produtos ou serviços que nem sempre são o objeto de atração 

turística, mas são indispensáveis para permitir a sustentação do turismo. Nesta categoria estão 

incluídos os serviços de alimentação e hospedagem. Em muitos casos os equipamentos de 

hospedagem e alimentação também estão incluídos na categoria de atrativos. É o caso de 

Resorts, restaurantes temáticos, hotéis de lazer, enfim, em muitos casos os equipamentos 
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turísticos são o próprio atrativo turístico. Um lugar turístico pode não possuir atrativos 

gastronômicos ou hospedagens temáticas, mas a oferta turística depende da existência dos 

serviços básicos de alimentação e hospedagem para dar suporte à viagem. 

3- Infraestrutura e serviços de apoio: são os serviços básicos existentes em um espaço 

turístico. Nesta categoria estão incluídos a infraestrutura de acesso (estradas, aeroportos, 

portos, ferrovias), serviços de transporte, hospitais, saneamento básico, postos de 

combustíveis, segurança pública, correios, entre outros serviços.  

Assim, a composição da oferta turística vai muito além do que denominamos atrativo 

turístico, como é o caso de uma praia, por exemplo. Uma oferta turística estabelece, 

necessariamente, uma relação comercial, uma série de produtos e serviços que estão 

disponíveis para o consumo do turista. 

Para Vasconcellos (2006), a atividade turística está intrinsecamente ligada aos valores 

que a natureza oferece (sol, praias, montanhas, paisagens, etc), que são as fontes que 

sustentam os movimentos de pessoas com fins especificamente turísticos. No entanto, afirma 

o autor,“é impossível definir a oferta turística sem levar em conta o conjunto de 

estabelecimentos, bens e serviços locais, alimentícios, artísticos, culturais, sociais e outros, 

capazes de captar e assentar uma população com origem externa numa determinada região e 

por um certo tempo” (Vasconcellos, 2006, p. 122). 

Para ser considerado parte da oferta turística de um lugar, o atrativo turístico deve ser 

comercializável, direta ou indiretamente. Não há oferta turística aonde não há negócios, 

comercialização (Balanzá, 2003). Ou seja, não basta uma bela paisagem ou um clima 

diferenciado. O atrativo em si não constituirá uma oferta turística se não for capaz de gerar 

negócios, como a venda de pacotes turísticos, hospedagens, refeições, traslados ou outros 

produtos turísticos.  

No entanto, mesmo um atrativo turístico isolado ou vários atrativos em determinado 

lugar não se constituem isoladamente em uma oferta turística (a não ser que tenham preço 

para serem negociados no mercado, como um ingresso, por exemplo), são eles que atraem os 

turistas e permitem, via de regra, a instalação de serviços e produtos turísticos que irão 

compor a oferta turístico daquele lugar.  

Ou seja, um atrativo turístico poderá, mesmo sem ainda compor uma oferta através de 

venda de ingressos, suscitar uma procura turística (demanda potencial). Ao redor deste 

atrativo surgem traslados, vendas de alimentos e bebidas, serviços de taxi, vendas de cartões, 

fotografias e mimos, enfim, uma série de oportunidades de negócios pelos investidores, que 
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buscarão levantar a quantidade de pessoas interessadas em abrir mão de algum valor para 

consumir serviços turísticos no lugar.  

A paisagem, o clima e a cultura local são exemplos de atrativos turísticos que 

compõem o cenário de um lugar e são utilizados pelos investidores (públicos e privados) para 

implementar/incentivar negócios turísticos: a pousada no alto da colina, ou no meio de um 

bosque, ou ao lado de um lago; o restaurante com lareira em meio ao clima frio da serra; os 

chaveiros vendidos em formato da réplica de monumentos históricos; a apresentação da dança 

folclórica da festa da cidade. Enfim, todo atrativo pode ser comercializado sob a perspectiva 

da economia do turismo. 

Assim, muitos investidores (o poder público, inclusive) procuram construir uma 

infraestrutura local que possa atender às necessidades de turistas quando identificam 

oportunidades de negócio em turismo. 

A paisagem pode representar uma grande oportunidade de negócio para o investidor, 

mesmo que para a comunidade local ela signifique apenas a singularidade do lugar onde a sua 

gente vive, em detrimento de outros lugares cuja paisagem é menos diferenciada ou atrativa. 

Sob a perspectiva da geografia, afirma Morandi (2000), a paisagem é o aspecto visível 

do espaço geográfico, ou seja, o que vemos no limite circunscrito por nosso campo visual. Ela 

exerce forte atração sobre os homens, e a sua valorização depende em grande parte da cultura 

de cada povo, de suas experiências, pensamento, sentimentos e interesses.  

 Para Bertrand (1972) a paisagem é uma determinada porção do espaço que não pode 

ser entendida como uma simples adição de elementos geográficos observados.  É o resultado 

da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, 

reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e 

indissociável, em perpétua evolução. 

Para Dollfus (1991), a paisagem é o resultado visível, observável enquanto imagem, 

da dinâmica histórica de um espaço. A dinâmica dos elementos físicos, sociais, econômicos e 

ambientais transformam a paisagem. O autor divide a paisagem em três categorias distintas: 

paisagem natural, paisagem modificada e paisagem organizada.  

A paisagem natural, que é constituída pela expressão visível de um meio que, até que 

se prove o contrario, não foi submetido à ação do homem; a paisagem modificada, cuja ação 

do homem se dá de maneira aleatória (neste caso não necessariamente a alteração na 

paisagem se faz no sentido de uma deterioração do meio natural); e, por último, a paisagem 
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organizada, que representa o resultado de ações meditadas, combinadas e contínuas sobre o 

meio natural (Dolffus, 1991). 

 Por mais que um turista procure fotografar uma porção de um determinado espaço no 

destino turístico, nunca conseguirá captar todos os elementos que compõem a paisagem. O 

clima, os ventos, as chuvas, a presença de pessoas ou animais alteram constantemente a 

paisagem, que nunca está estanque, mas sempre “em ser”. A fotografia é uma imagem 

capturada em um momento único da paisagem, nunca mais idêntico ao momento seguinte. 

Na perspectiva do turismo, a paisagem de um lugar, carregada de componentes como a 

temperatura, umidade, luminosidade, topografia, influência do mar e do continente, 

vegetação, fauna, disposição das rochas, se constitui em um atrativo turístico quando singular, 

em função de outras paisagens (Morandi, 2000). 

 No entanto, muito antes de ser um atrativo, a paisagem é o cenário local que se altera e 

influencia em todo o processo de formação de um espaço propício para o despertar do 

fenômeno turístico. A paisagem pode ser alterada por movimentos antrópicos ou pela própria 

natureza e causar impactos profundos no desenvolvimento da atividade turística. 

Quando um lugar é preparado para o turismo, sua paisagem é modificada de modo 

atender às necessidades dos turistas. Como afirma Dollfus (1991), a paisagem se torna 

organizada, representando o resultado de ações planejadas sobre o meio natural, com um 

objetivo previamente estabelecido.  

Toda a singularidade do lugar pode se tornar um atrativo para o turismo. E todo 

atrativo pode ser convertido em oportunidades para o turismo, sendo o investidor o 

responsável pela conversão desta singularidade local em negócios turísticos. 

Tal qual a paisagem, os aspectos culturais e o modus vivendi da comunidade local 

também podem ser entendidos como uma singularidade do lugar, despertando a curiosidade 

de turistas 1. A cultura local passa a ser classificada em atração cultural que, por sua vez, 

também permite ao investidor identificar ali oportunidades de negócio. Os atrativos culturais, 

sob o ponto de vista das relações comerciais do turismo, podem ser divididos em dois tipos: 

concretos e abstratos (Bahl, 2004). 

Para Bahl (2004), os atrativos culturais concretos são aqueles cujos traços culturais 

recentes ou mais remotos de um lugar estão estampados em edifícios, equipamentos, 

utensílios ou qualquer bem material. É o caso da arquitetura de igrejas, casas, prédios 

públicos, praças, ruas, monumentos. Como também artefatos e outros bens como móveis, 

1 No Brasil, podem-se citar as favelas no Rio de Janeiro e algumas comunidades indígenas amazonenses que fazem partes de 
roteiros turísticos.    
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utensílios domésticos, vestimentas, quadros, enfim, toda manifestação cultural passível de ser 

observada em algum bem material. 

Já os atrativos culturais abstratos são aqueles que são observáveis somente no período 

em que estão sendo executado por pessoas. Nesta categoria entram as falas , sotaques, modos 

de vida, lazer, produções artísticas como danças folclóricas, apresentações, shows, música. 

Enfim, referem-se às atividades humanas típicas ou diferenciadas de determinado espaço. 

 Sob este ponto de vista, o termo “cultura” é um atrativo indispensável para o mercado 

turístico local, servindo de produto de consumo para turistas e forma de construção de novas 

ofertas turísticas para o mercado.  

 Para o planejador do turismo, no entanto, o entendimento de cultura deve ir além do 

seu reducionismo enquanto atrativo turístico, pois se trata de um tema indispensável para o 

entendimento das relações humanas e os valores que compõem estas relações em um lugar. 

Para Certeau (1995) sob o ponto de vista antropológico, a cultura é o conjunto de 

“Comportamentos, instituições, ideologias e mitos que compõem quadros de referência e cujo 

conjunto, coerente ou não, caracteriza uma sociedade como diferente das outras” (Certeau, 

1995, p.194). 

Para Tylor, antropólogo do final do século XX a cultura é um todo complexo que 

compõe os hábitos humanos. Afirma Tylor: “tomando em seu amplo sentido etnográfico, 

cultura é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes 

ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 

sociedade” ( apud Laraia, 1993, p.25). 

Para Laraia, a cultura é, antes de tudo, uma herança. O modo de ver o mundo, as 

apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e mesmo as 

posturas corporais são assim produtos de uma herança, ou seja, o resultado da operação de 

uma determinada cultura. 

Ao invés de um conjunto de valores estanques, a cultura está sempre em construção, 

transformação e evolução no tempo. Isto porque os homens reagem diferente em cada 

momento histórico, cada lugar e em cada sociedade. 

Claval entende que“a cultura não é vivenciada passivamente por aqueles que a 

recebem como herança: eles reagem àquilo que lhes é proposto ou se lhes pretende impor. 

Interiorizam certos traços e rejeitam outros. As culturas são realidades mutáveis” (Claval, 

1999, p.13). 
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A cultura pode ser vista como uma representação do modo de vida do homem em 

sociedade, tendo como principal característica a sua constante transformação ao longo do 

tempo, nunca sendo uma representação estanque. Ou seja, cada momento histórico é 

construído e constrói o modo como as pessoas vivem em sociedade. De acordo com Geertz 

(2001):  

 
À medida que o mundo se torna mais rigorosamente interligado, 
econômica e politicamente, que as pessoas se deslocam de maneiras 
imprevistas, apenas parcialmente controláveis e cada vez mais 
maciças, e que novas linhas são traçadas enquanto antigas se apagam, 
o catálogo de identificações disponíveis se expande, contrai-se, muda 
de forma, ramifica-se, involui e se desenvolve” (Geertz, , 2001, 
p.197). 

 

Importante para o contexto desta pesquisa é esclarecer que a cultura é construída e 

desconstruída, ou seja, constantemente transformada pelas ideias e ações do homem em sua 

relação com o meio que o envolve. Por isto Claval (1999) afirma que o “mundo termina 

geralmente por assemelhar-se ao paraíso e às utopias que os homens imaginam; seus valores 

enraízam-se, suas escolhas encontram aí sua legitimidade; o ambiente que moldam torna-se, 

assim, conforme suas preferências e às suas aspirações” (Claval, 1999, p.13). 

Por representar a forma de vida da sociedade em diversos espaços, a cultura expõe as 

diferenças entre os costumes, crenças, linguagem, formas de trabalho, lazer e moradia entre 

grupos étnicos, comunidades, sociedades ou povos. São estas diferenças que despertam a 

curiosidade de milhões de pessoas no mundo que viajam com o intuito de conhecer outros 

lugares e costumes. Em vários lugares do mundo a cultura é tida como um atrativo turístico, 

ou seja, ela compõe a oferta turística do destino e possui um valor negociável no mercado. 

Assim, para o turismo a categoria “cultura” pode ser identificada como o modo de 

vida peculiar de uma determinada comunidade ou sociedade sob o ponto de vista do turista. 

Tais quais seus hábitos, podem despertar a curiosidade das pessoas que o recebem no lugar 

turístico. Por isto a própria a viagem é, por si só, um fenômeno cultural (Funari, 2007). 

Para a economia do turismo, esta preparação do espaço local para receber o turista é 

especialmente desenvolvida para atender aos anseios do mercado, alterando-se a paisagem e 

utilizando-se das singularidades locais como atrativos para turistas. Assim, a paisagem, a 

cultura local, o clima, ou seja, tudo aquilo que de alguma maneira é tão singular frente aos 

outros lugares e que é capaz de atrair turistas para contemplar este destino diferenciado, 
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tornam-se meios para atender às necessidades do turista e dos investidores da cadeia produtiva 

turística.   

Esta procura do turista pelo produto turístico ofertado, componente da paisagem 

organizada, é medida pelo que chamamos de demanda turística. 

A demanda, em termos gerais, é conceituada como a quantidade de procura por 

determinado produto com determinado preço e em determinado período. De modo mais 

simples, a demanda é caracterizada pela soma de interessados em adquirir determinado 

produto por determinado preço. 

 De acordo com Rosseti, “a procura de determinado produto é determinada pelas 

várias quantidades que os consumidores estão dispostos e aptos a adquirir, em função de 

vários níveis possíveis de preços, em dado período de tempo” (Rosseti, 2003, p.410). 

Já a demanda turística é conceituada como a quantidade de bens e serviços turísticos 

que os consumidores desejam adquirir ou utilizar em determinado período de tempo e por 

determinado preço (Carvalho, 2006).  

Para Cooper (2001) a quantidade de pessoas dispostas a desembolsar determinado 

valor para saciar o desejo de viajar a algum lugar se denomina demanda turística, que pode ser 

classificada três componentes básicos: 

- demanda real: é o numero real de participantes do turismo ou aqueles que estão viajando. 

Esta é a demanda efetiva que é comumente mensurada.  

- demanda reprimida: a demanda reprimida representa o público que não está viajando por 

algum motivo. Esta demanda se subdivide em: potencial (são as pessoas que viajarão algum 

dia quando as condições forem pertinentes); e protelada (são as pessoas que adiam suas 

viagens por problema na oferta: falta de hospedagem, catástrofes naturais, etc).  

- sem demanda: pessoas que nunca viajarão por qualquer motivo.  

 A demanda é a principal variável que pesa na hora do investidor aplicar seu capital. 

Através da identificação de uma demanda, real ou potencial, os investidores fazem projeções 

de retorno e disponibilizam capital para a construção dos elementos da oferta turística. 

 Por isto, a instituição da oferta turística advém do trabalho de identificação dos desejos 

dos turistas, para atender às suas necessidades de consumo. Este movimento tem intensificado 

a mercantilização de todo tipo de singularidade local. A cultura, a paisagem, o clima e, mais 

tarde, a própria oferta turística de um lugar, compõem um conjunto de variáveis que 

influenciam nos desejos dos turistas. Estes desejos mudam ao longo dos anos, despertando 

novas oportunidades de negócios para os investidores.  
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 A construção dos primeiros parques temáticos, por exemplo, foram projeções de 

investidores que visualizaram uma demanda reprimida, uma vez que não havia nenhuma 

oferta no mercado deste tipo de lazer. Por isto o conceito Disney se disseminou como 

alternativa muito singular de lazer. A identificação de uma demanda latente por este tipo de 

lazer, anos mais tarde, consolidou o sucesso do modelo de parque temático (Connellan, 1998). 

Já o exemplo da ampliação de um restaurante de praia demandado no verão se baseia, 

costumeiramente, na identificação de uma demanda real por parte do investidor, na alta 

temporada. Nesse caso a oferta é construída com base em uma expectativa advinda de uma 

demanda mais facilmente identificada. 

 Assim, as regras de mercado vêm transformando os lugares à medida que as demandas 

por consumo despertam n 

o investidor a possibilidade de fazer novos negócios. É possível comprovar isto quando se 

percebe um lugar recentemente tornado turístico possuir atrativos seculares que foram 

despertados para a atividade turística apenas quando houve investimento em oferta turística. 

Investimentos em lugares como praias, montanhas, lagoas possibilitaram o desenvolvimento 

expressivo do turismo em meio a uma demanda econômica crescente por lazer na sociedade 

industrial e culminou no despertar do fenômeno turístico em diversos espaços antes utilizados 

de maneira diferente (Rodrigues, 2001). 

Do ponto de vista mercadológico, o fenômeno turístico só irá surgir quando houver a 

demanda e a oferta turística naquele lugar. Isto significa que o despertar do fenômeno turístico 

irá ocorrer em um lugar que propicie, antes de tudo, a oportunidade de negócios em turismo. 

Se, sob o ponto de vista humano, como afirma Beni (2003), o turismo é um fenômeno antes 

de tudo social, sob o ponto de vista econômico o despertar do turismo acontece quando há a 

execução do serviço turístico negociado nas relações de oferta e procura. Ou seja, é por causa 

da existência de uma demanda, real ou potencial, e sua respectiva oferta turística, que o 

fenômeno turístico desperta em um lugar. 

Assim, para identificar o despertar do fenômeno turístico em um lugar, é necessário 

investigar como, quando e porque ocorreu uma relação entre demanda e oferta turística 

naquele destino. Para realizar os estudos sobre o tema, algumas variáveis são fundamentais : a 

história do lugar; o contexto econômico local, regional e global; o acesso; o interesse dos 

atores sociais dominantes do lugar (governantes, sociedade civil organizada, investidores); a 

singularidade de seus atrativos turísticos; a disponibilidade de capital (interno ou externo) 
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para investimentos; e, principalmente, a constatação de uma demanda para o consumo do 

produto turístico no destino em um dado período de tempo. 
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CAPÍTULO II 

RANCHO QUEIMADO: DAS ORIGENS AO DESPERTAR DO TURISMO 

 

 

1. AS ORIGENS DE RANCHO QUEIMADO 

 

Para identificar a potencialidade de um destino e preparar o lugar para as possíveis 

consequências do despertar do turismo, o planejador realiza o procedimento chamado 

diagnóstico turístico da localidade. Em termos gerais, o diagnóstico é o resultado de uma 

análise dos dados coletados sobre a situação atual do lugar, em função de uma determinada 

atividade. No turismo, o diagnóstico compõe-se da descrição e da análise das variáveis 

presentes em um lugar que influenciam a atividade turística (Petrocchi, 2005). 

A função do diagnóstico local para o planejador é permitir visualização dos principais 

problemas gerados pela presença da atividade turística no lugar, ou identificar o que falta para 

que a atividade turística possa se desenvolver, quando este for o objetivo da comunidade e/ou 

dos investidores. Assim, a quantidade e relevância dos dados que compõem o diagnóstico e a 

sua respectiva análise irão determinar o valor deste diagnóstico enquanto fonte para a tomada 

de decisões estratégicas locais. 

Segundo Beni (2003), o levantamento de informações em função do turismo deve 

levar em consideração os impactos da atividade sobre os subsistemas ecológico, social, 

econômico e cultural do lugar. Por outro lado, deve identificar os elementos locais nesses 

subsistemas que contribuem para o desenvolvimento da atividade turística.  

 Para o autor, o levantamento de dados locais nessa classificação permite ao planejador 

perceber o turismo como um sistema interligado, e que deve ser planejado sob esta 

perspectiva. Beni define assim os subsistemas que compõem o turismo: 

- Ecológico: o subsistema ecológico tem como principal elemento a contemplação e o contato 

com a natureza. Nele são analisados  os fatores: espaço turístico natural (rural e urbano) e o 

seu planejamento territorial; atrativos turísticos e consequências do turismo sobre o meio 

ambiente, preservação da flora, fauna e paisagens, compreendendo todas as funções, variáveis 

e regras de consistência de cada um desses fatores. 

- Econômico: o subsistema econômico leva em consideração a organização do processo 

produtivo, a distribuição e o intercâmbio dos produtos e serviços entre as pessoas em função 

da atividade turística. Informações como a contribuição do turismo para a balança de 
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pagamentos (receitas) local, a geração de empregos diretos e indiretos e os efeitos econômicos 

ocasionados como conseqüência do desenvolvimento do turismo precisam ser levantadas para 

o diagnóstico do turismo no lugar.  

- Social: o subsistema social considera os estudos da inter-relação entre os grupos humanos 

que compõem a realidade local em função do turismo. Nesta perspectiva, levam-se em 

consideração os conflitos gerados pelos interesses dos investidores, dos trabalhadores das 

empresas turísticas, dos habitantes locais, do poder público e o seu impacto sobre a atividade 

turística no lugar.  

- Cultural: o subsistema cultural leva em consideração as relações entre os aspectos da cultura 

local e a atividade turística, na perspectiva de sua utilização como singularidade do lugar para 

a atração turística. Em termos gerais, o subsistema cultural fornece informações sobre os 

registros históricos locais, as formas de manifestação da religiosidade, as informações sobre o 

folclore, os comportamentos habituais da comunidade e outras fontes de expressão humana 

que caracterizem a singularidade da cultura local (Beni, 2003). 

Nesta perspectiva, o diagnóstico passa a ser uma descrição do cenário do lugar em 

função da atividade turística. Assim, a coleta das informações acerca da realidade local pode 

ser tida como uma “fotografia” de um momento recente, que permitiria aos planejadores do 

turismo, identificarem por si, ou coletivamente, quais decisões são adequadas frente aos 

problemas diagnosticados na comunidade em função do turismo. 

Aparentemente, esta descrição da situação atual na localidade seria suficiente para que 

se tomassem decisões levando em consideração todos os aspectos sociais, econômicos e 

ecológicos levantados na coleta de dados. 

No entanto, o cenário recente, antes de ser uma “fotografia” da realidade local, é o 

resultado de uma história construída por vários personagens, protagonistas de um desenrolar 

de conflitos ao longo do tempo no espaço. De acordo com Santos (1980) o espaço é, antes de 

tudo, um produto histórico das relações sociais que se manifestam através de processos e 

funções, cujo desenrolar depende da formação espacial de cada lugar. “O espaço é, então, um 

verdadeiro campo de forças cuja aceleração é desigual. Daí porque a evolução espacial não 

se faz de forma idêntica em todos os lugares” (Santos, 1980, p.122).   

Ou seja, o despertar do fenômeno turístico em um lugar é o resultado da convergência 

entre as inúmeras variáveis que compuseram o cenário local ao longo de sua história, onde os 

personagens presentes naquele espaço construíram, em vista dos seus interesses e de seu 

poder, a realidade atual. 
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Portanto, o desenrolar histórico do lugar é fundamental para o estudioso do turismo, 

pois contribuirá para explicar porque os participantes deste cenário identificam as 

potencialidades turísticas de um lugar e o transformam em destino turístico.  

 Nesta perspectiva, para compreender o desenrolar histórico local que culminou no 

despertar do fenômeno turístico em Rancho Queimado no final do século XX, será necessário 

contextualizar a ação dos protagonistas locais sobre o lugar ao longo dos anos. Assim, desde a 

presença do tropeiro a partir do século XVII, passando pela colonização alemã no século XIX, 

até o momento de identificação dos potenciais turísticos locais no final do século XX, temos 

uma construção histórica que procura identificar as principais variáveis que propiciaram o 

despertar do turismo em Rancho Queimado. 

 

 

1.1 O caminho das tropas dá origem a Rancho Queimado 

  

A história de Rancho Queimado possui dois significados distintos para o despertar do 

turismo local: a primeira enquanto formação socioespacial, sendo o lugar o palco onde os 

personagens atuaram e conduziram a história até o presente momento; a segunda enquanto 

parte da oferta turística local, sendo muitas vezes um atrativo que compõe o produto turístico 

Rancho Queimado. 

De acordo com informações oficiais do IBGE, Rancho Queimado se localiza a uma 

latitude 27º40'21" Sul e a uma longitude 49º01'18" Oeste, estando a uma altitude de 810 

metros. A área total do município é de 286,432 km² (IBGE, 2006). O município está 

localizado a 65 km da capital do Estado de Santa Catarina, Florianópolis 

 Rancho Queimado possui em sua história a atuação de três personagens principais: o 

índio Xokleng, o tropeiro e o colono alemão. A história dos dois últimos personagens para o 

turismo local foi e é utilizada como produto comercial componente de sua oferta turística. Já o 

índio da etnia Xokleng, que desapareceu das terras rancho-queimadenses no início do século 

XX, após décadas de perseguição de bugreiros contratados por particulares ou pelo próprio 

governo, foi poucas vezes identificado em registros bibliográficos nesta pesquisa. 

 A presença dos Xokleng na constituição histórica do município é pouco conhecida e 

carece de informações e investigações em fontes primárias. Estas informações seriam muito 

importantes para complementar o cenário histórico, pois poderiam esclarecer a real 
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contribuição dos habitantes da etnia Xokleng para o despertar do turismo neste século no 

lugar. 

Por outro lado, a influencia do tropeirismo e colonização alemã na formação social de 

Rancho Queimado foi identificada com maior clareza nas pesquisas exploratórias, tendo em 

vista as forças político-econômicas que dominaram a região no período e culminaram na 

evasão dos Xoklengs da região no século XX. Duas questões históricas acerca da presença 

dos tropeiros e colonos alemães são de grande  relevância para o despertar do turismo em 

Rancho Queimado: a primeira referente à construção da estrada dos tropeiros e sua influência 

na formação do atual espaço de Rancho Queimado; e a segunda referente a importância do 

colono alemão no desenrolar político-econômico da região.  

 Os tropeiros, figuras conhecidas da história do Sul do Brasil, foram personagens 

fundamentais na formação socioespacial de Rancho Queimado. Condutores de tropas de gado  

advindas do Rio Grande do Sul para o centro econômico do país (São Paulo) no início século 

XVIII, os tropeiros foram os responsáveis pela abertura de várias picadas e caminhos em 

direções no interior do Estado de Santa Catarina, desbravando novos espaços e permitindo o 

transporte de toda sorte de mercadorias nos anos seguintes. 

A integração do território catarinense ainda no início do século XVIII é fruto destas 

investidas tropeiras. Naquele período, a fundação das Vilas de São Francisco do Sul, Desterro 

e Laguna constituíram o espaço de circulação mais importante de Santa Catarina. A povoação 

do litoral e sua importância econômica se fortaleceram no início do século XVIII, ao mesmo 

tempo em que o litoral representava o principal caminho do gado vindo do Rio Grande do Sul 

para São Paulo (Lohn, 2004). A partir de 1700 o fluxo de gado entre os pampas e São Paulo 

cresceu vertiginosamente. 

 Na época, Santa Catarina era uma capitania essencialmente litorânea. Compunha o 

espaço catarinense: o Norte do estado (São Francisco do Sul), a região de Desterro 

(Florianópolis) e a região Sul (Laguna). O planalto serrano, com o centro principal localizado 

em Lages, pertencia à Capitania de São Paulo justamente por causa do caminho dos 

tropeiros. Antes da construção deste caminho, nos anos de 1700, todo o gado passava por 

Laguna para ser transportado em embarcações para Santos, o que permitia à Capitania de 

Santa Catarina influir política e economicamente no transporte.  

 Tendo em vista a importância econômica do fluxo tropeiro entre o Rio Grande do Sul 

e São Paulo e os custos do transporte do gado via litoral, o Rei de Portugal, em 1720, 

ordenou que fosse aberto um caminho que ligasse as duas capitanias pelo interior – sem a 
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necessidade de baldeação marítima através dos navios de Laguna para Santos (Piazza, 2003). 

O caminho que passava por Laguna viria a perder o fluxo de tropeiros em função da estrada 

através do planalto catarinense: Rio Grande do Sul, Lages, Curitibanos, São Paulo. 

 Com a estrada interiorana concluída, os governos da Província de São Paulo e Santa 

Catarina perceberam que era cada vez mais necessária a ligação entre o planalto e capital 

catarinenses, uma vez que Desterro ficaria isolada do resto do estado. A ligação São Paulo-

Curitibanos-Lages-Rio Grande do Sul (Caminho do Sul) era fortemente utilizada, ao passo 

que a capital catarinense sequer possuía uma estrada que levasse à Lages. Tanto a Capitania 

de Santa Catarina quanto a Capitania de São Paulo interessavam-se na integração econômica 

de Desterro e Lages, ainda separadas pela Serra Geral e encostas da Serra do Mar sem 

nenhum caminho que as ligassem. 

 De acordo com Phillipi (1995), a Capitania de Santa Catarina tinha poucas e precárias 

estradas nos anos 1750. O planalto serrano encontrava-se isolado e a Vila de Lages pertencia 

a Capitania de São Paulo, que, sob o comando do Capitão-mor regente de Lages, Antônio 

Correa Pinto Macedo, tinha interesse na ligação com o litoral catarinense que era mais 

densamente povoado. Após vários apelos do Capitão-mor de São Paulo, em 1776, foi 

solicitada a abertura da primeira picada para o Governador da Capitania de Santa Catarina: 

 

Antônio Correa Pinto Macedo conseguiu que o Coronel Pedro 
Antonio da Gama de Freitas, então Governador da Capitania de Santa 
Catarina, ordenasse, em 1776, que o Tenente José Luiz Marinho, 
chefiando um grupo de desbravadores, abrisse uma picada 
exploratória em direção ao planalto serrano, a partir da Foz do Rio 
Cubatão. (Jochem, 1997, p.20). 

  

Um ano depois, em 1777, a capitania foi invadida pelos Espanhóis, que tomaram a 

Ilha de Santa Catarina. Isso inviabilizou a imediata abertura da picada. A guarda da Capitania 

de Santa Catarina no Desterro, acuada, não possui saída para recuar ao continente. A Coroa 

Portuguesa percebeu a fragilidade militar em função da inexistência de uma estrada que 

integrasse o território da Capitania de Santa Catarina ao interior, o que culminou anos mais 

tarde na fundação da Colônia Militar Santa Teresa, localizada no então já aberto caminho das 

tropas.   

O estado de beligerância em que ficou a capitania em domínio espanhol acabou por 

malograr na execução do projeto de ligação rodoviária litoral-planalto dez anos depois de o 
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tratado de Santo Ildefonso devolver a Ilha de Santa Catarina ao domínio português, ainda em 

1777 (Jochem, 1997). 

 “O isolamento entre o litoral e o planalto suscitou providências por parte da 

administração pública. Assim, a recomendação para a construção de uma estrada é feita pelo 

Vice-Rei do Brasil, D Luiz de Vasconcelos e Souza ao Governador da Capitania, José 

Pereira Pinto, em 1787” (Piazza, 2003, p.59). 

 O Vice-Rei do Brasil, D. Luiz de Vasconcelos e Souza, atendeu ao pedido do novo 

governador de Santa Catarina, José Pereira Pinto e do Capitão-General de São Paulo, no 

sentido de autorizar a abertura do caminho. As partes interessadas se encarregariam, cada um 

de seu lado, de iniciar e completar a feitura da estrada (Ehlke, 1973). 

 Assim, em 1787 inicia-se a abertura do caminho indicado pelo Alferes Antonio Jose 

da Costa a partir de Desterro até as encostas da Serra Geral (via margem do Maruim). A pi-

cada Alferes Costa foi realizada via atual São Pedro de Alcântara e não levou até Lages, mas 

apenas até as encostas da Serra Geral (atual Alfredo Wagner) (Emmendoerfer, 2004). 

A região não era ainda colonizada, sendo que a picada aberta não possuía manutenção 

e nem utilidade que não fosse da longa viagem de Lages até Desterro. De acordo com 

Jochem (1997), o trabalho de abertura da picada realizada com o objetivo de chegar ao 

planalto, atingindo Lages. 

 
Margeando o rio Maruim (via atual São Pedro de Alcântara), rumo a 
oeste, até certa altura e, daí em diante, pela floresta ínvia, cumpriu, o 
alferes (Antonio Jose da Costa), cabalmente, a incumbência que lhe 
fora dada, estudando a fauna, observando e anotando altitudes, 
conhecendo de perto as riquezas florestais, fugindo ao contato dos 
aborígenes, em busca do planalto e da natural comunicação 
rodoviária de Lages (Jochem,1997, p.22). 
 

 
No mesmo ano (dezembro de 1787) outro Alferes, o João de Betancourt Pereira 

Machado e Sousa, fez o reconhecimento da picada aberta por Alferes Costa via Rio Maruim 

e, por considerá-la excessivamente extensa e tortuosa, mostrou a praticidade do trajeto do 

caminho via Vale do Cubatão  (atual Santo Amaro da Imperatriz) em detrimento do Maruim 

(Jochem, 1997, p.24). 

 
 
 
 
 



 

Estrada via Rio Maruim (no 1).

Fonte: Google Earth, 2009 
Arte: Carlos Eduardo Pitz 

 

 Concluída a picada em 1790 por parte do Capitão Arzão, da Capitania de São Paulo 

até o Morro do Trombudo, concluiu

precária. Assim, “concluída a estrada, e

andrade em cima do morro do Trombudo, representando o limite das duas capitanias 

Santa Catarina e São Paulo” 

 Mesmo com maiores investidas do estado, o caminho aberto entre o litoral e o 

não chegou a ter a utilização que pretendia. De 1790 a 1813 a estrada via vale do Rio 

Maruim não teve o uso e serventia a que se pretendeu (Brito 

Nesse ínterim, a decadência da estrada foi tão significativa que poucos

encontravam até ser, provisoriamente, restabelecida com a chegada dos imigrantes alemães 

que, em março de 1829, fundaram a Colônia São Pedro de Alcântara (Jochem, 1997, p.28).

 A região à beira da estrada nas encostas da Serra Geral necessitav

investimento para permitir o desenvolvimento da passagem de ligação Planalto/Capital. “

isto, a partir do século seguinte, houve a tentativa de estabelecer  europeus, em sua maioria 

alemães e italianos, ao longo da região entre litoral

comunicação” (Lohn, 2004, p.42). O projeto da Coroa para a região das encostas da Serra 

Geral, que ligasse o planalto catarinense ao litoral, passou a estar cada vez mais em voga 

principalmente depois que “a Vila de Lajes 

1). 
 

Concluída a picada em 1790 por parte do Capitão Arzão, da Capitania de São Paulo 

até o Morro do Trombudo, concluiu-se a ligação entre Lages e Florianópolis, ainda muito 

concluída a estrada, em 1791, foi colocado um marco de madeira de 

andrade em cima do morro do Trombudo, representando o limite das duas capitanias 

 (Philippi,1995, p.28). 

Mesmo com maiores investidas do estado, o caminho aberto entre o litoral e o 

não chegou a ter a utilização que pretendia. De 1790 a 1813 a estrada via vale do Rio 

Maruim não teve o uso e serventia a que se pretendeu (Brito in Jochem, 1997; Lohn, 2004). 

ínterim, a decadência da estrada foi tão significativa que poucos

encontravam até ser, provisoriamente, restabelecida com a chegada dos imigrantes alemães 

que, em março de 1829, fundaram a Colônia São Pedro de Alcântara (Jochem, 1997, p.28).

A região à beira da estrada nas encostas da Serra Geral necessitava de povoamento e 

investimento para permitir o desenvolvimento da passagem de ligação Planalto/Capital. “

do século seguinte, houve a tentativa de estabelecer  europeus, em sua maioria 

alemães e italianos, ao longo da região entre litoral e planalto, tentando facilitar a 

(Lohn, 2004, p.42). O projeto da Coroa para a região das encostas da Serra 

Geral, que ligasse o planalto catarinense ao litoral, passou a estar cada vez mais em voga 

a Vila de Lajes foi incorporada ao território da Capitania de 
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Concluída a picada em 1790 por parte do Capitão Arzão, da Capitania de São Paulo 

se a ligação entre Lages e Florianópolis, ainda muito 

m 1791, foi colocado um marco de madeira de 

andrade em cima do morro do Trombudo, representando o limite das duas capitanias – 

Mesmo com maiores investidas do estado, o caminho aberto entre o litoral e o interior 

não chegou a ter a utilização que pretendia. De 1790 a 1813 a estrada via vale do Rio 

Jochem, 1997; Lohn, 2004). 

ínterim, a decadência da estrada foi tão significativa que poucos vestígios se 

encontravam até ser, provisoriamente, restabelecida com a chegada dos imigrantes alemães 

que, em março de 1829, fundaram a Colônia São Pedro de Alcântara (Jochem, 1997, p.28).

a de povoamento e 

investimento para permitir o desenvolvimento da passagem de ligação Planalto/Capital. “Por 

do século seguinte, houve a tentativa de estabelecer  europeus, em sua maioria 

e planalto, tentando facilitar a 

(Lohn, 2004, p.42). O projeto da Coroa para a região das encostas da Serra 

Geral, que ligasse o planalto catarinense ao litoral, passou a estar cada vez mais em voga 

foi incorporada ao território da Capitania de 
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Santa Catarina pelo alvará régio de Dom João VI em 09 de setembro de 1820” (Philippi, 

p.28, 1995). 

 O atual município de Rancho Queimado, em 1787, não possuía colonização ou nome 

legal. Possivelmente era habitada por índios da etnia Xokleng. Vale destacar, no entanto, que 

a picada aberta passava nos espaços dos hoje municípios de São Pedro de Alcântara, Angelina 

e avançava até o atual distrito de Taquaras e a Boa Vista, ambos os espaços pertencentes ao 

município de Rancho Queimado atualmente.  

 Ao longo da história de Rancho Queimado a presença do caminho das tropas foi um 

fator determinante na economia local.  No século XVIII, a estrada de ligação de Florianópolis 

à Lages era tão importante que determinou a distribuição de terras ao longo da picada aberta, 

para garantir a sua manutenção. 

 Por isto, no início do século XIX Santa Catarina precisava de medidas urgentes para 

promover o povoamento da região. Com a situação na Europa após as guerras napoleônicas, 

as emigrações de alemães e italianos para a América teve o seu grande momento. “Com o 

Congresso de Viena em 1815, o mapa da Alemanha, por imposição dos vencedores de 

Bonaparte: Inglaterra, Austria, Prússia e Rússia, ficou parecendo uma colcha de retalhos” 

(Philippi, 1995, p.13). A vida dos camponeses dependia de recursos muito limitados, a 

agricultura entrou em crise e a principal fonte de alimento, a batata inglesa, passou a ser 

prejudicada por várias pragas. Nesse ambiente, a emigração ganhou cada vez mais espaço em 

meio aos cidadãos (Philippi, 1995). 

 Nesta perspectiva iniciaram as primeiras migrações de alemães para o sul do Brasil. 

Santa Catarina foi receber o primeiro grupo de imigrantes alemães em 1828, por orientação da 

Coroa Portuguesa no Rio de Janeiro. Os alemães desembarcaram em Santa Catarina já com 

destino certo: a região da estrada de ligação entre Nossa Senhora do Desterro e Nossa Senhora 

dos Prazeres das Lajens. 

O Aviso Imperial de 1828 mandava que o Presidente da Província de Santa Catarina 

estabelecesse os colonos alemães (que chegariam pelo Bergantim Marques de Vianna a partir 

do Rio de Janeiro) entre a Capital Nossa Senhora do Desterro e a Vila de Lages, em lugar que 

mais comodidade oferecesse, percebendo uma diária de 160 réis pelo prazo de um ano, a 

serem pagos pela Junta da Fazenda da Província (Philippi, 1995) 

 Os colonos conseguiram se estabelecer na recente Colônia São Pedro de Alcântara 

somente em março de 1929, três meses após o seu desembarque na Ilha de Santa Catarina, 

período em que ficaram abrigados na Armação da Lagoinha (Philippe, 1995). A Colônia São 
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Pedro de Alcântara foi loteada e passou a ser entregue em 1829. “Os lotes de terra tinham sua 

frente para a antiga estrada das tropas para Lajes, cujo traçado seguia o divisor de águas da 

Serra Santa Filomena; metade sul dava para o Vale do Rio Maruim e a metade norte para o 

vale do Rio Biguaçú” (Philippi, 1995, p.43). 

 O relatório do presidente da província de Santa Catarina, em 1842, apontava que a 

melhor direção para o Caminho das Tropas com destino à Lages e menos dispendioso 

implantação é o que sobe a serra via margens do Rio Cubatão, saindo de São José, passando 

por Caldas do Norte (Águas Mornas) até o final dos roçados do “Coronel Neves”, e dali 

continuar a obra de exploração das terras do Coronel até o encontro do Caminho das Tropas 

via Angelina-São Pedro de Alcântara (atual Taquaras). “No trecho já explorado afirma que 

havia boas terras de lavoura e grandes extensões de terra de pastagem, todas devolutas. Um 

ano após o relatório (1846), estava concluído o pique que levava do Cubatão até a Boa 

Vista” (Jochem, 1997, p.75). A única dificuldade do trajeto se apresentava no trecho da atual 

região de Palhoça até Caldas da Imperatriz, onde havia muito banhado. 

Este problema foi resolvido com a vinda da Família Real para Caldas do Cubatão. Em 

1845, com a vinda do Imperador Dom Pedro II, as vias de acesso a Caldas do Sul, hoje Caldas 

da Imperatriz, foram viabilizadas por 1.200 homens, que concluíram o trabalho de aterro de 

600 braças que ligaram o trecho do Riacho (do Cubatão) até Palhoça (33). “Levando em linha 

reta um perfeito aterro por meio daquele lado até então intransitável desde o Riacho até a 

Palhoça” (Jornal Mercantil, apud Jochem, 1997 p.33). 

Tal melhoria foi a gota d’água para a transferência definitiva da estrada do vale do Rio 

Maruim para o vale do Cubatão (1846). “A partir daí, a estrada de Caldas do Cubatão a 

Taquaras, onde se bifurca com a variante Angelina-São Pedro de Alcântara, via vale do 

Maruim, foi largamente aberta às tropas, viajantes e, para alegria de Joaquim Xavier Neves 

que ali possuía vasta propriedade rural” (Jochem, 1997, p.34). 

Foi uma mudança significativa na história da Colônia São Pedro de Alcântara e da 

nova região agraciada com o movimento dos tropeiros. Com a nova estrada de ligação 

Desterro-Lages via margem do Rio Cubatão providenciada pelo governo da Província, após a 

vinda da Família Real em 1845, a velha estrada dos tropeiros que passavam por São Pedro de 

Alcântara teve uma sensível perda de movimento de tropas (Philippi, 1995).  

De lugar de passagem principal, São Pedro de Alcântara passaria a ser lugar de 

passagem alternativo para as tropas. De espaço colonizado, a Colônia passaria a ser o maior 
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fracas e montanhosas permitiu que “São Pedro de Alcântara fosse uma das colônias que mais 

expediu seus colonos para várias regiões do estado de Santa Catarina” (Voigt, 1999, p.122).  

A nova estrada passava pela região que futuramente seria a sede do município de 

Rancho Queimado. Antes da construção desta estrada via Rio Cubatão, apenas o Distrito de 
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nova estrada, o caminho passava por Santo Amaro do Cubatão (atual S
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Até 1847 estas terras eram devolutas. Não havia lotes de terras na Colônia Santa 
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pelo qual o Império tratou de tomar providências semelhantes ao processo de povoamento da 

estrada velha: a fundação de Colônias estrangeiras ao modelo de São Pedro de Alcântara. 

  A nova estrada, tal qual a antiga, precisava de colonização às suas margens para 

permitir a sua manutenção, a sua expansão e afastamento da ameaça indígena. Assim começa 

a história da Colônia Santa Isabel, fundada em 1847 à beira da nova estrada dos tropeiros e 

expandida pelo Império através de loteamento de terras, de maneira que fosse povoada a 

região até o espaço do atual distrito de Taquaras. 

Assim, a Colônia Santa Isabel foi estabelecida em 1847 no novo caminho para Nossa 

Senhora dos Prazeres das Lajens, próximo ao Rio dos Bugres e à Colônia Vargem Grande. A 

região teve um desenvolvimento bom, mantendo estreito intercâmbio comercial, social e 

religioso com São Pedro de Alcântara ainda antes da fundação da Colônia Santa Isabel. “A 

Região da Colônia Santa Isabel já possuía imigrantes que, em 1836, tiveram a concessão de 

terras de uma área na margem direita do Rio Cubatão para a formação de uma nova colônia, 

denominada Vargem Grande” (Philipi, 1995, p.46). 

 

Localidade de Santa Isabel, 2008. 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2008. 
 

 Depois, o Império determinou providencias à criação de uma colônia às margens da 

nova estrada. “Providenciado o loteamento de terras, em dezembro de 1846, chegou a 

primeira leva de imigrantes alemães com destino à Colônia Santa Isabel. Eram 115 pessoas” 

(Jochem, 1997, p. 76). 

Mesmo assim, a colonização ainda era insuficiente para preencher o espaço vazio de 

grande trecho da estrada. A Colônia Santa Isabel, de 1847 a 1860, preencheu apenas parte da 
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estrada nova que ligava Desterro à Lages. O trecho loteado para os colonos não era suficiente 

para dar conta da manutenção de toda a estrada.  

 Em 1860 o Império resolve ampliar a concessão de terras da Colônia Santa Isabel até 

as terras de Taquaras, além de fundar duas novas colônias, denominadas Colônia Nacional 

Angelina e a Colônia Teresópolis.  

Com a introdução de novos imigrantes a partir de 1860, a Colônia Santa Isabel teve 

seu território ampliado, com a distribuição de novos lotes coloniais com a extensão de 

120.000 braças quadradas. Sua expansão colonial se fez valer por seis linhas coloniais, 

abrangendo até o ponto de convergência da antiga com a nova estrada para Lages, em 

Taquaras, até então não colonizada (Jochem, 1997). 

 A localidade de Rancho Queimado era o primeiro trecho localizado geograficamente 

acima da sede da Colônia Santa Isabel, a aproximadamente 10 km. Era um trecho utilizado 

para que os tropeiros pernoitassem e descansassem. A origem do nome é popularmente aceita  

em função de, Nesse trecho da estrada, ter sido construído um rancho que dava assistência aos 

viajantes, e que pegou fogo acidentalmente. “Ninguém sabe ao certo a data da ocorrência do 

fato, mas em alguma destas ocasiões o rancho pegou fogo, provavelmente por negligência de 

algum tropeiro que não apagou as brasas da fogueira costumeiramente acessa nos dias de 

descanso” (Jochem, 1997, p.166). 

O primeiro colono das terras concedidas aos imigrantes em Rancho Queimado foi 

Jakob Guckert, originário de Erzweiler, na Prússia. Os outros imigrantes vieram à seguir, 

passando por Santa Isabel (Jochem, 1997). 

Após a introdução dos primeiros colonos na região, a localidade de Rancho Queimado 

não passava de um lugar como outro qualquer da região, pertencente à sede da Colônia Santa 

Isabel. Isso até 1880, enquanto o caminho dos tropeiros seguia o caminho da estrada nova sem 

alterações no trecho, ou seja, passava pela Colônia Santa Isabel e seguia até a serra. “O 

Caminho das Tropas, assim denominado, contemplava a Vila de Palhoça, Santo Amaro do 

Cubatão, Águas Mornas, Santa Isabel, Rancho Queimado, Taquaras, Santa Teresa, Canoas, 

culminando na Vila Nossa Senhora dos Prazeres das Lagens” (Jochem, 1997, p. 47). 

No entanto, vinte anos mais tarde, em 1880, deu-se início ao projeto de abertura da 

estrada de rodagem sobre o caminho das tropas, com o intuito de permitir que carruagens de 

maior porte pudessem circular pelo caminho. A reabertura do caminho implicou em uma 

alteração no trajeto, excluindo a sede da Colônia Santa Isabel do itinerário. A partir daquela 
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data, o trajeto passaria pela Colônia Teresópolis, tendo em vista a facilidade do trajeto e a 

necessidade de desenvolvimento da colônia recém fundada. 

 

Somente no fim da década de 1880 se deu início à implantação de 
uma estrada de rodagem, ligando desterro à Lages. Foram construídos 
os primeiros 50 quilômetros até Teresópolis por ordem do então 
Governador, Augusto Fausto de Sousa. Em 1894 a estrada foi 
reaberta, recebendo retificações em vários segmentos, desde essa 
época, embora paulatinamente, a estrada vem recebendo manutenções 
e sucessivas melhorias (Jochem, 1997, p.44). 

  

A Colônia Teresópolis foi fundada sob exigência do Governo Imperial em 1859, 

através de comunicado ao presidente da província de Santa Catarina da remessa de mais 40 

famílias alemãs, ordenando a criação da nova colônia. “Desta forma, foi demarcada a área de 

Teresópolis, a 5 quilômetros de Santa Izabel. No ano seguinte as 40 familias se 

estabeleceram sob a direção do súdito alemão Teodoro Todeschini” (Klug, 1994, p.38). 

 A reorganização da estrada de rodagem e a necessidade de desenvolvimento da 

Colônia Teresópolis fizeram com que o trecho Águas Mornas – Rancho Queimado fosse 

efetuado por dentro da Colônia Teresópolis, excluindo a Colônia Santa Isabel do trajeto. 

 A alteração foi tão significativa que, seis anos depois, em 1886, a Colônia Santa 

Isabel e Teresópolis foram unificadas e passaram a ter apenas um administrador público 

responsável. A insuficiência de verbas para sustentar a administração pública de colônias tão 

pouco povoadas e desenvolvidas forçou a presidência da província a desvincular as colônias 

do poder central. As duas Colônias passaram a receber o título de Distrito de Paz, pelo 

governo da província em 06 de setembro daquele ano, estando vinculadas ao Município de 

Palhoça. 

A estrada permaneceu com o novo trajeto e nas décadas seguintes houve o 

esvaziamento paulatino da Colônia Santa Isabel, culminando em apenas uma família na sede 

da colônia naquele período (Jochem, 1995). 

 

Com o desenvolvimento da Colônia Teresópolis, o Caminho das 
Tropas teve, em 1890, parte de seu itinerário transferido, passando, 
desta vez, mais ao sul, deixando a sede da Colônia Santa Isabel 
isolada na mata virgem, inibindo e desacerelando as potenciais 
possibilidades de desenvolvimento. Foi inicio da estagnação e 
decadência da Colônia Santa Isabel, ficando, desta forma, indefesa, 
perdida em meio a mata virgem em sáfaras e íngremes terras da Serra 
do Mar (Jochem, 1997, p.48) 
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A utilização da estrada pelos tropeiros via Rio Cubatão obedece a seguinte cronologia: 

de 1845 à 1880 a estrada passava por Santo Amaro, Águas Mornas, Santa Isabel, Rancho 

Queimado, Rio Bonito, Taquaras, Boa Vista, Alfredo Wagner, Lages. 

A partir de 1880/90 a estrada de rodagem para carruagens maiores passou por Santo 

Amaro, Águas Mornas, Colônia Teresópolis, Rancho Queimado, Rio Bonito, Taquaras, Boa 

Vista, Alfredo Wagner, Lages. A Colônia Santa Isabel não é mais parte do caminho principal. 

 
Estrada via São Rio Cubatão (no 1) ; Via Santa Isabel (no 2) e; Via 
Teresópolis (no 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Google Earth, 2009 
Arte: Carlos Eduardo Pitz 

 

Enquanto a sede da Colônia Santa Isabel perdia membros por causa da nova estrada, a 

localidade de Rancho Queimado ganhava cada vez mais moradores. O principal motivo desta 

migração dos colonos da sede da Colônia Santa Isabel para a localidade de Rancho Queimado 

foi sua localização geográfica, no exato encontro da estrada velha (Santa Isabel), com a 

estrada nova (Teresópolis), 10 quilômetros acima no caminho da Serra do Mar. Ou seja, 

Rancho Queimado passou a ser o ponto de encontro dos tropeiros e dos colonos de 

Teresópolis e principalmente da sede da Colônia Santa Isabel. 
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2. DE CAMINHO À DESTINO  

 

No início do século XX, tendo em vista ser ponto de parada da estrada de rodagem, a 

localidade de Rancho Queimado foi levada à categoria de sede em detrimento do então 

distrito de Santa Isabel. Como novo centro econômico da região, Rancho Queimado era ponto 

de encontro comercial dos colonos e ponto de descanso dos tropeiros, que já utilizavam 

aquele espaço para repouso antes mesmo da colonização alemã.  

A antiga Colônia Santa Isabel, que em 1902 foi elevada à condição de Distrito de Paz 

do Município de Palhoça (Lopes, 1919), foi substituída pela centralização comercial e política 

de Rancho Queimado em 1938 2. O Distrito de Santa Isabel se transformou em localidade de 

Santa Isabel, submetida ao agora nomeado Distrito Rancho Queimado (Jochem, 1997). 

 O distrito de Rancho Queimado possuía dois pequenos centros urbanos destacados: a 

sede, nas encostas da Serra Geral mais ao alto, centralizador do comércio e do transporte dos 

produtos agrícolas da região e sede da administração pública municipal na figura do Fiscal da 

Prefeitura de São José; e Taquaras, com infraestrutura pública de cobrança de impostos, 

serviços de correio, hotelaria, restaurantes e posto de gasolina.  

É importante observar que, apesar de Rancho Queimado ser o centro econômico da 

região das Colônias Teresópolis e Santa Isabel, a localidade de Taquaras possuía grande 

atividade econômica sustentada pela administração pública da província. Isto porque Taquaras 

se situava exatamente no trecho de convergência entre a estrada velha dos tropeiros via Rio 

Maruim (Angelina-São Pedro de Alcântara) com a estrada “nova” dos tropeiros através da 

margem do Cubatão (Rancho Queimado – Santa Isabel – Palhoça).  

A importância do distrito de Taquaras para a ligação entre a capital e a serra 

catarinense era tão grande, principalmente pelo controle da passagem de tropeiros, que no 

início do século XX o governador Hercílio Luz garantiu a manutenção da estrada Desterro-

Lages passando por Taquaras. Em seu segundo mandato (1818 à 1924), Hercílio Luz adquiriu 

uma casa de campo em Taquaras, que passou a receber ainda mais prestígio político em 

dualidade à futura sede municipal, a localidade de Rancho Queimado. 

Se a localidade de Rancho Queimado representava o encontro dos colonos e tropeiros 

na beira da Serra Geral, Taquaras representava o ponto estratégico de arrecadação de 

impostos das mercadorias circuladas entre o planalto serrano e a capital, uma vez que havia 

apenas duas estradas para se chegar de Lages em São José: via Rio Maruim ou via Rio 

Cubatão, cuja bifurcação encontrava-se em Taquaras. 

2 O decreto lei estadual número 238 de 01 de dezembro de 1938 mudou o nome do distrito de Santa Isabel para Rancho 
Queimado. Na divisão administrativa do período, de 1939 a 1943 o distrito de Rancho Queimado figura no município de Palhoça  
(IBGE, 2008: Registro de Municípios num. 3743).   
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 A dualidade Rancho Queimado x Taquaras, enquanto poder econômico e político, 

permaneceu até a criação do município de Rancho Queimado, na década de 1960. O grande 

movimento econômico local no distrito de Rancho Queimado era registrado pelo poder 

público de São José, conforme relatos da década de 1930: 

 
Rancho Queimado, colocado como está, em lugar de grande altitude, 
de clima superior e invejável, encontra-se na estrada geral que ruma a 
região serrana. Tem franco e constante movimento comercial não só 
com a cidade de Lages, como com as demais localidades do litoral 
(Lopes, 1939, p.62). 
 
 

 A agricultura e o comércio progrediam em Rancho Queimado, embalados pela venda 

de produtos alimentícios para a região da capital. José Lupércio Lopes, funcionário público 

de Palhoça responsável pela manutenção dos sensos municipais, descreve Rancho Queimado 

em 1939:  

O movimento de Rancho Queimado é ainda grande, motivado pela 
exportação de produtos de suas industrias, lavoura e preparados 
suínos. Além de escolas publicas, estação telegráfica e postal Rancho 
Queimado conta com grande número de industriais, comerciantes, 
artistas e lavradores, que exploram os seus ramos de atividade, em 
grande escala (Lopes, 1939, p. 63). 

 

 Além do interesse comercial, a centralização do poder público na sede de Rancho 

Queimado em detrimento de Taquaras ocorreu principalmente em função da proximidade 

desse distrito aos centros de Palhoça e São José.  

 Em 1943 Rancho Queimado foi desmembrado de Palhoça e vinculado a São José 

permanecendo com a mesma estrutura econômica, baseada no beneficiamento de bens 

alimentícios, no comércio local e na prestação de serviços aos viajantes.  Como fatos 

marcantes do período entre 1943 a 1962 pode-se destacar o início do curto ciclo da cerâmica 

no município em 1945 e a geração de energia em Taquaras, em 1950, sustentada por 

particulares da praça (Ermendoeffer, 2004) 

 A estrada de rodagem continuava com o mesmo trajeto executado desde 1880, 

passando por Teresópolis – Rancho Queimado – Taquaras – Boa Vista e seguindo para 

Lages.   

 Rancho Queimado foi elevado à categoria de município em 08/11/1962 pela lei 

estadual número 850. A partir desta data, com Rancho Queimado desmembrando-se de São 

José, a comunidade de Taquaras sofreu com o desmonte do poder público local. Em curto 
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período de tempo o serviço de correios e telégrafos saiu da localidade e a coleta de impostos 

na bifurcação das estradas foi banida pelo governo. Taquaras, que paulatinamente perdia 

espaço político e econômico, foi registrada como distrito em 1967, anexado ao município de 

Rancho Queimado (IBGE, Registro 3743). 

 A criação do município de Rancho Queimado permitiu que a administração pública 

local requeresse para si investimentos em infraestrutura, saneamento, educação e saúde aos 

poderes públicos estadual e federal. Desde 1940 até 1980 o município Rancho Queimado 

continuava com fluxo de transporte em franco desenvolvimento. Apesar de o movimento 

tropeiro ter entrado em desuso na primeira metade do século XX, ocorrendo apenas algum 

movimento de cargueiros ainda na década de 1930, o movimento da estrada de chão era cada 

vez maior tendo em vista a potência da indústria madeireira nas décadas de 1950, 1960 e 

1970 no planalto catarinense. Durante o período de 1940 a 1970 o setor madeireiro 

diversificou para a produção de papel e papelão ao passo que nascia agroindústria com maior 

potência em Santa Catarina (Goularti Filho, 2007). As décadas seguintes foram 

caracterizadas pela “pressão” do desenvolvimento econômico sobre a infraestrutura 

catarinense, principalmente em vias de acesso e energia.  

 Rancho Queimado passava a ser um caminho de rodagem que servia ao 

desenvolvimento do estado de Santa Catarina, ligando caminhões de mercadorias 

(principalmente de madeira) da serra à capital catarinense. O fluxo de caminhões no caminho 

aumentava cada vez mais. Logo atrás o fluxo de pequenos carros utilitários e caminhonetes 

que escoavam a produção agrícola para a capital.  O movimento na estrada era intenso e o 

governo do estado sinalizava os investimentos em infraestrutura na estrada (Werner, 2004). 

 Jorge Lacerda, durante os dois anos em que governou o Estado de Santa Catarina 

(1956-1958), estava determinado em realizar estudos e elaborar um projeto para a 

implantação e pavimentação asfáltica da estrada Florianópolis-Lages (Jochem, 1997). 

 Na época, as praças de Taquaras e Rancho Queimado eram o ponto de encontro dos 

viajantes da serra que ali encontram serviços e comércio que atendiam às comunidades locais 

e as demandas dos cargueiros em viagem. Pouco se escreveu sobre a relação entre o comercio 

local e os viajantes serranos das décadas de 1940 a 1970 no município. A maioria dos 

pesquisadores identificados na pesquisa não deixaram registros detalhados sobre o assunto em 

Rancho Queimado. 

 Na pesquisa de campo entrevistamos algumas pessoas para buscar informações mais 

precisas. Nair Meurer Beretta, 82 anos, relatou alguns aspectos da história naquele período. 
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Ela foi herdeira do principal hotel da praça de Rancho Queimado nas décadas de 1940, 1950 e 

1960. Ela concedeu uma entrevista onde conta sobre como os transportadores de madeira de 

Lages e Bom Retiro faziam suas refeições e se hospedavam no hotel.  

De acordo com Nair, a sua avó, Berta Meurer, administrava o principal hotel da 

cidade, localizado a 200 metros da atual Praça de Rancho Queimado. Hotel que passou a 

administrar após o falecimento de sua avó.  

Ela diz que se recorda muito bem daquela época porque era ela quem servia as mesas 

do hotel. Naquela época os caminhões de Bom Retiro viajavam muito com madeira. “E as 

mesas era eu que cuidava, eu que servia as mesas do Hotel. Mas era um hotel bem forte. 

Bastante movimento de pousada. Era um hotel  para dormir, era para comer, era pra todo 

serviço de estada[...]” 

Ela afirma que o principal movimento do hotel se dava por causa do movimento dos 

caminhoneiros que vinham da serra com madeira. Não havia estrada pavimentada, todo o 

caminho era feito por dentro do município, passando em Taquaras e depois pela Praça de 

Rancho Queimado. 

 
Estrada de chão, daquelas difíceis. Isso era nos idos de 1945. Para a 
gente ir lá pra baixo demorava muito tempo! Passava por Taquaras e 
vinha aqui por dentro do centro. Não vinha aqui pela BR. Na Boa 
Vista onde tem o portal, cortava a estrada e já vinha pra cá. Eles 
faziam as refeições aqui no hotel da minha avó.  

 

Ela afirma que na década de 1940, todas as viagens eram feitas com carroças. O hotel 

que ela administrava com sua tia atendia aos passantes, entre eles os serviços de correio. Ela 

lembra que os carteiros à época comentavam que uma viagem de carroça até Lages demorava 

até um mês, dependendo das condições da estrada.  

O pai de Nair Beretta Meurer era transportador de alimentos e produtos do município. 

Através da carroça coberta, Jacó Meurer levava para Florianópolis os produtos agrícolas do 

município.  

 
Meu pai, Jacó Meurer, comprava e vendia na feira do mercado às 
quartas feiras de manhã. e vendia também no caminho, nas vendinhas. 
Antes dele ter o caminhão, ele tinha uma carrocinha. Ele ia de 
carrocinha até Palhoça. Levava uma semana pra ir e voltar. Não tinha 
aquela estrada. 
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O período em que ainda não existia a BR 282, todo o movimento de viajantes 

cargueiros passava pelo Distrito de Taquaras e pela praça de Rancho Queimado. Os dois 

lugares, no período, atendiam às comunidades locais e aos viajantes. 

Altamiro Diniz, dono da farmácia localizada no Distrito de Taquaras desde a década 

de 1970, conta que o lugar era uma potência econômica local.  Ele afirma que durante a 

história do lugar tiveram períodos econômicos distintos, desde a passagem dos tropeiros até a 

passagem de caminhões. Nas décadas de 1950 e 1960, quando da extração de madeira do 

planalto, o distrito de Taquaras contava com três hotéis.  

Havia o hotel do seu Romanos Goedert que servia café colonial para até 50 pessoas. 

O hotel era também a sede da rodoviária de Taquaras. Havia o hotel do Jose Koerich e o 

hotel do Fridolino Scheidt, ao lado do posto de gasolina, que foi construído em 1933. 

De acordo com Altamiro, na época da madeira, passavam entre 20 e 30 caminhões por 

dia em Taquaras. Eram oito ônibus de linha que desciam e oito que subiam a antiga estrada. 

Havia cinco armazéns na época: do Sebastião Santos, do Guilherme Weiss que tinha de tudo, 

do Francisco Sens que possuía venda de roupas, do Raul Schütz  que tinha um armazém 

muito forte e do Jacó Goedert que ainda existe e pertence à dona Ivone. 

Assim, a história econômica de Rancho Queimado se desenvolvia sempre em torno 

desta estrada que ligava a serra à capital catarinense, e cuja margem era povoada por colonos 

alemães. As comunidades eram responsáveis pela sua própria subsistência e dependiam do 

fluxo da estrada de rodagem para alavancar seu desenvolvimento. Onde a estrada passava, as 

oportunidades de desenvolvimento aumentavam. 

Após anos de investimento na estrada e a constituição de um município independente, 

Rancho Queimado dispunha, na metade do século XX, de acesso via estrada de rodagem e 

infra estrutura local para atender aos viajantes e à comunidade. Toda a sua estrutura e 

economia estavam voltadas para atender às necessidades das colônias e dos viajantes, sendo 

um lugar de referência para estadia, refeições e pequeno comércio. 

Foi nesse cenário que Rancho Queimado identificou novas oportunidades. No período 

que compreende metade do século XX, entre as décadas de 1950 e 1960, Rancho Queimado 

deixou de ser apenas uma parte do caminho à serra e passou a ser, pela primeira vez, o destino 

para vários viajantes.  

O clima do município, a proximidade da capital, acesso via estrada de rodagem e a 

oferta de hospedagens e refeições permitiam que uma classe de pessoas passasse a frequentar 

Rancho Queimado com o objetivo descansar e desfrutar da singularidade do lugar. 
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O ambiente era propício para o descanso e recuperação de doenças respiratórias, como 

a tuberculose. Os verões, sem ar-condicionado e sem a cultura da praia (que se iniciou na 

capital no final da década de 1960), em Rancho Queimado eram de clima ameno, tendo em 

vista a altitude da serra. 

Assim, entre as décadas de 1940 e 1960, Rancho Queimado passaria a receber 

visitantes que buscavam a cura de doenças respiratórias, ou a busca de um clima ameno para 

repouso no verão. Altamiro Diniz, Nair Meurer Beretta e Osvaldo Paulo Schwabe, que 

vivenciaram grande parte da história de Rancho Queimado ou que possuem registros 

históricos dos períodos anteriores, afirmaram que durante vários momentos da história 

algumas famílias adquiriam ou alugavam casas na cidade com o propósito de curar familiares 

enfermos. 

Em entrevista, Altamiro Diniz afirmou que até o final de década de 1940 e início da 

década de 1950 era muito comum algumas pessoas da capital que possuíam tuberculose 

passarem meses hospedadas para se curarem. O ar mais rarefeito, em meio ao clima 

mesotérmico e úmido sobre vales verdes e montanhas a uma altitude de 810 metros, facilitava 

a respiração de pessoas com doenças como tuberculose ou pneumonia. 

Conta também da presença de turistas àquela época, que passavam finais de semana 

inteiros no hotel na Praça de Rancho Queimado. Nair, quando perguntada se na década de 

1950 costumavam vir pessoas de Florianópolis para Rancho Queimado, afirmou que vinham 

sempre e se hospedavam no hotel ou em casas particulares. 

 
Porque até as casas de famílias hospedavam casais, às vezes. Tinham 
casas de família de final de semana. Às vezes, um casal ou uma moça 
que quisesse vir pra descansar se hospedava. Isso acontecia mais no 
verão. Raramente no inverno tinha também, mas era mais no verão. 
Eles vinham, hospedavam-se no hotel por um tempo, gostavam, e 
compravam um terreno para construir casas. Muitas casas foram feitas 
assim, para as pessoas virem descansar. 

 

Ela afirma que naquela época as pessoas iam à Rancho Queimado no verão e não no 

inverno como hoje em dia. De acordo com ela, muitas pessoas vinham no verão, se 

hospedavam, gostavam do lugar e acabavam comprando um terreno para construir ou uma 

casa pronta para voltarem. 

De acordo com Oswaldo Schwabe, 79 anos, aposentado e funcionário público 

municipal nas décadas de 1960 e 1970, muitas famílias de Florianópolis vinham para Rancho 

Queimado no verão. Quando perguntado sobre o verão na década de 1960, o senhor Oswaldo 
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afirmou que “vinha muita gente de Florianópolis, muitos até construíram umas casas pra 

passar o verão aqui! Porque diziam que o clima daqui era até remédio! Não era só o clima 

gostoso como também servia de remédio. Tinha gente tuberculosa que passava aqui, dois 

anos, e voltava curado”. 

 Perguntamos onde estas pessoas se hospedavam na época. De acordo com Oswaldo, 

que sempre residiu próximo a praça de Rancho Queimado, algumas famílias se hospedavam 

em residências e outras nos hotéis que existiam na praça. Havia muitos dormitórios e dois 

hotéis. 

 

Tinham hotéis e casas que eles alugavam. Onde morava uma família 
ou mais. Alí onde mora a Salete (na praça), aquela casa sempre 
estava cheia. Onde hoje é a casa de Maria Jurema, onde hoje é a casa 
da Melita, na casa do Sr Salum. Tinha também os Steffens. E ali onde 
é supermercado do Zezão, tinha um casarão, de madeira naquele 
tempo, que enchia de gente. Tinha dormitório. E, para lá do posto de 
gasolina (próximo a praça) tem uma casa no morro. Isso foi de gente 
da cidade que construiu. Na frente da fabrica de bebidas, do outro 
lado, tem outra casa na beira do rio. Aquilo era dos Neumann de 
Florianópolis, que repousavam em Rancho Queimado. E tinha 
também os Bruggemann,, também gente de Florianópolis. Tinham os 
Rickenback. Eles eram da capital e vinham pra cá pra passar verões. 

 

 O município era um lugar de repouso durante a metade do século XX. O turismo 

incipiente na época veio acompanhado do início do processo de construção de segundas 

residências no município ao longo do século XX. Este movimento indicava que o espaço, de 

alguma maneira, já atraía uma demanda potencialmente turística.  

Naturalmente, o momento histórico e sua espacialidade regional (ou até mesmo a 

conjuntura econômica nacional e mundial) ainda não permitiria o desenvolvimento de um 

turismo de massa. O turismo de massa cresceu no Brasil somente a partir da década de 1970 

com ascensão da classe média industrial melhor remunerada, em condições bem diferentes da 

encontrada em Rancho Queimado. 

Portanto, o movimento de visitantes ao lugar não definiu os rumos econômicos de 

Rancho Queimado nas décadas seguintes. O movimento turístico incipiente na cidade era, na 

verdade, o resultado de um fenômeno temporal relacionado à conjuntura específica do clima 

voltado para a melhoria de doenças respiratórias, bem como pelo modismo da passagem de 

verões em lugares de clima ameno, evitando o calor do litoral. A proximidade de Rancho 
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Queimado de Florianópolis e a ausência da cultura de praia no período permitiram aquele 

movimento temporal de visitantes na cidade. 

No entanto, a principal fonte de renda do município provinha da agricultura e do 

comércio na estrada de rodagem. O movimento de cargas começava a decrescer na década de 

1970, enquanto findava o ciclo da madeira na serra catarinense. Com o cenário econômico 

nacional focado na industrialização, o município se encontrava numa condição típica de 

município do interior brasileiro da época: o aumento do êxodo rural e a falta de perspectiva 

para pequenos municípios agrícolas. 

O contexto econômico regional e nacional não favorecia a economia de pequena 

escala notadamente predominante em Rancho Queimado. Uma das principais consequências 

da crise na produção agrícola foi o êxodo do campo, de onde o trabalhador rural passou a 

buscar novas alternativas, contribuindo desta forma para o esvaziamento do campo, 

notadamente o que ocorreu na década de 1980 e 1990 em Rancho Queimado (Dantas, 1999). 

De acordo com Machado (1998) a década de 1980 não indicava a pequena propriedade 

como fator de mudança ou recuperação econômica para as localidades isoladas na região. 

Muito pelo contrário. A inserção de novas tecnologias e insumos agrícolas no mercado 

facilitava o investimento para os produtores capitalizados ou com extensões de terra 

alienáveis para produção de larga escala (Machado, 1998) 

De acordo com Wuerges (2005), Rancho Queimado ainda teve suporte na condução 

das novas tecnologias agropastoris, que deu certo resultado na década de 1970. “A partir da 

década de setenta, o processo de modernização intensificou-se no município. Como as 

principais atividades econômicas praticadas estavam relacionadas à agropecuária, o viés 

desta modernização mais evidente foi a implementação de novas técnicas em substituição às 

tradicionais” (Wuerges, 2005, p. 19). O Estado, através do serviço de extensão rural 

proporcionado pela ACARESC, foi o principal agente. Entre as novas técnicas destacava-se o 

preparo do solo com tratores agrícolas, substituindo a roçada e queima da mata com o plantio 

em coivara (técnica indígena) e o uso da tração animal. 

Mas a procura de uma saída para economia rancho-queimadense frente ao cenário não 

promissor da agricultura era urgente. Em 1976, por iniciativa do Pastor Silvino, religioso 

luterano do distrito de Taquaras, surgiram os primeiros movimentos para a diversificação das 

culturas agrícolas no município, com destaque para o que seria mais tarde o sucesso da 

plantação de morangos. O Projeto “Lachares” (Lar de Cultura e Harmonia de Assistência 

Integrada Social) foi o embrião da diversidade de culturas agrícolas no município. O senhor 
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Sabino Werlich, entrevistado que conviveu com o pastor, testemunhou o seu trabalho no 

Distrito de Taquaras através do projeto Lachares. 

 
O pastor Silvino foi quem trouxe a questão do morango. Ele que 
trouxe o projeto Lachares e a igreja luterana não apoiava. O pastor 
Silvino era um pouco difícil de lidar, mas era um exemplo de 
ecumenismo. Um homem muito suave na conversa. Era um idealista. 
Mas Rancho Queimado teve um grande progresso depois, com a 
plantação de morango. Mas foi mais tarde. Foi no projeto lachares 
que veio as plantações de frutas. Foi de lá também que implantaram 
as primeiras tilápias. Também cultivavam uma planta para fazer 
geléia. 

 

Mas o projeto local tinha limites para a solução do problema econômico da 

comunidade. As mudanças no mercado agrícola não compensavam a agricultura de 

subsistência, e já não supria as necessidades básicas da população, pois o preço de mercado 

do tomate, batata e cebola plantados na região nem chegavam a pagar o investimento feito 

pelos agricultores.Todas as antigas colônias da região como São Pedro de Alcântara, Águas 

Mornas, Antonio Carlos, Angelina passavam pela mesma situação. O êxodo rural era 

inevitável e paulatinamente o campo  ia cedendo pessoas para as áreas urbanas próximas a 

capital.  

Aliado ao problema do campo, o problema da estrada de rodagem que servia para o 

escoamento da produção agrícola estava ficando cada vez mais inviável. A ligação da serra 

com a capital demorava ou, dependendo do tempo, ficava impraticável. Os carros e 

caminhões da década de 1970 e 1980, por mais modernos que fossem, não transitavam bem 

na estrada precária que ligava Lages à Capital e, consequentemente, a produção agrícola de 

Rancho Queimado demorava horas para chegar ao comércio urbano. 

Naquele momento, a questão do acesso ao município era um obstáculo. A estrada que 

ligava Rancho Queimado à capital era estreita, montanhosa e não era pavimentada. Desde a 

década de 1970 já estavam sendo feitos estudos topográficos com equipes técnicas e 

empreiteiras para a construção da rodovia federal BR 282. Com a altitude elevada em um 

curto trajeto, o trecho da rodovia que compreende Águas Mornas à Rancho Queimado é muito 

íngreme e sinuoso. 

Por isto, apesar de estar a apenas 65 km da capital, durante muitos anos até a 

construção da BR 282, o acesso à Rancho Queimado fazia o viajante penar. De acordo com a  

Maria Helena Diniz, quando adquiriu um sítio no distrito de Taquaras, em 1978, a viagem até 

o município demorava muito, dependendo das condições da estrada: 
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“Eram de 3 a 4 horas no mínimo. Depois a gente pegou o período da construção da 

BR 282 e vários trechos ficavam praticamente intransitáveis. Há um trecho ali em Águas 

Mornas que ficou vários anos sem concluir. Ficava intransitável, o carro não passava.” 

Maria Helena Diniz concedeu entrevista no final do ano de 2008. Perguntamos a ela 

como era o caminho de Florianópolis até Rancho Queimado na época. Ela nos afirmou que 

não havia muita distinção ainda entre Rancho Queimado e Taquaras. A estrada de chão era 

igual à todos os lados, tanto na praça como em Taquaras. O caminho era montanhoso e 

estreito, passando pelas encostas das montanhas. 

 
Você chegava da BR 101 e depois ia por um longo trecho de estrada 
de chão, desde Águas Mornas, São Bonifácio, e subia por aquele 
morro, no Rio dos Bugres. Quando tu entravas em Águas Mornas, 
antes da Igreja, na Vargem Grande, onde tem uma figueira grande, a 
estrada quase se encontra com a BR. Ali se passava numa ponte 
pênsil. A partir dali, a paisagem era um deslumbre. Porque a partir 
dali tu ias vendo, ao longo daquela estrada, casas maravilhosas. 
Algumas já quase em ruínas. Mas a partir daquele ponto é como se 
você tivesse entrando num outro país. Apesar de a viagem ser penosa 
por causa das inúmeras curvas. Lá no Morro Chato a gente dizia que 
era o último “trancelim”. O que valia era o passeio, porque tu ias 
vendo cachoeiras, mata de todo lado, ainda preservada. E ao longo 
do trecho tu ias vendo casas maravilhosas. Algumas habitadas, 
inclusive com roseiral na frente. Aquelas roseiras rosas, que 
pareciam nativas. E aquelas casas lindas. Parecia sonho mesmo. E 
esse acesso ficou cortado pela 282. Mas antes era um caminho só.  Tu 
ias subindo até chegar em Taquaras.  

 

Oswaldo Schwabe também afirmou em entrevista que antes da construção da BR 282 

a estrada era muito ruim. Ele comenta que seu pai era ferreiro. “Meu pai ferrava cavalo, fazia 

carreta e ferrava até boi.Ferrava o casco do boi. Naquela época era só estrada ruim, só tinha 

carroça, cavalo e carro de boi”. 

Mesmo com a importância político-econômica da estrada, a construção da BR 282 na 

metade da década de 1970 demorou anos para receber verba e ser iniciada. O governo do 

estado de SC em articulação com o governo federal iniciou a obra em janeiro/fevereiro de 

1977 a partir de Bom Retiro. 

 

Embora de categoria federal, coube ao Estado, em convênio com a 
União, executar parte do projeto. A partir dessa data as obras de 
implantação da rodovia tomaram fôlego; diversos trechos tornaram-se 
canteiros de obras: Bom Retiro (Bom Retiro-Alfredo Wagner), em 
janeiro/fevereiro de 1977; Águas Mornas (Vargem Grande-Acesso a 
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Caldas da Imperatriz); Rancho Queimado (Alto da Boa Vista-Barra do 
Rio dos Bugres) em novembro de 1978. (Jochem, 2004). 

 

Na época o governador do estado, Antônio Carlos Konder Reis, dava conta de 

executar o Plano de Governo Estadual intitulado “Governar é Encurtar Distâncias”. A relação 

íntima do governo do estado com o II Plano Nacional de Desenvolvimento em plena ditadura 

militar (Michels, 1998) permitiu ao governador fechar a parceria da construção da BR 282. 

 

Foram iniciadas a implantação e pavimentação da estrada agora com o 
nome de BR 282, a partir de Bom Retiro, como conseqüência da 
articulação de Antônio Carlos Werner e Antônio Carlos Konder Reis, 
respectivamente Diretor do DER – Departamento de Estradas de 
Rodagem – e Governador do Estado de Santa Catarina (Jochem, 2004). 

 

  O trecho da BR 282 que levava de Florianópolis à Lages foi concluído em 1982. A 

maior parte da estrada foi construída sobre novos itinerários. Por ser uma rodovia de acesso 

rápido para veículos de todo porte a sua construção não poderia incorrer na passagem de 

trechos em vias urbanas, sob o risco de inviabilizar a expansão da estrada e a rapidez do 

percurso.  

 Assim, todos os comércios, casas e habitações de toda espécie que estivessem em 

conglomerados não seriam contemplados pela nova estrada. Nesse contexto, a sede de Águas 

Mornas, a localidade de Teresópolis e Santa Isabel, a sede de Rancho Queimado e o distrito 

de Taquaras não seriam mais parte do caminho principal de acesso Florianópolis – Lages. 

 Paradoxalmente, a BR 282 que significou a abertura das portas de Rancho Queimado 

para o turismo nos anos 2000, foi a mesma que na década de 1980 isolou localidades do 

município que antes dependiam do movimento de caminhoneiros e viajantes. Se por um lado 

o acesso facilitado permitiu o encurtamento do tempo de viagem até o município, as 

localidades que dependiam do movimento da estrada simplesmente caíram em um ostracismo 

econômico que impediu novos investimentos. 

 Algumas localidades foram mais afastadas pelo desvio da rodovia do que outras. 

Ironicamente, o principal isolamento ocorreu na localidade de Taquaras, que antes era o 

importante ponto de convergência entre os dois caminhos dos tropeiros, via Rio Marui e via 

Rio Cubatão. Após a construção da rodovia o distrito de Taquaras passou a ser frequentado 

apenas pelos moradores locais, aproximadamente noventa famílias.  

De acordo com Wuerges (2005) a implantação da BR 282, em 1982, desviando de 

Taquaras o fluxo rodoviário, contribuiu ainda mais para o isolamento do Distrito. A partir dos 



 
 

45 
 

anos 1980, a constatação era de que sua população estava envelhecendo e as opções de 

trabalho, transporte, comércio, serviços e lazer diminuindo (Wuerges, 2005). 

 As principais localidades afetadas pela mudança da estrada recém inaugurada 

compreendem aquelas do trecho Rio Bonito – Taquaras – Boa Vista. A localidade de Rio 

Bonito e Taquaras foram isoladas da estrada, sendo que o seu acesso, acima de tudo, 

continuava muito precário. 

  

Taquaras, entre as décadas de 1940 e 1960, era um povoado 
movimentado, com caminhões transportando madeira (araucária e 
outras espécies nativas), produtos agropecuários para o litoral e 
trazendo no retorno produtos como café, açúcar, sal, tecidos, farinha de 
mandioca e cachaça para abastecer os municípios do interior. Para 
atender os viajantes, havia na localidade três hotéis e dois restaurantes 
(Wuerges, 2005, p.82). 

 

 O isolamento das comunidades foi tamanho que na década de 1980 e na primeira 

metade da década de 1990 as localidades tiveram seu pior momento: agricultura em crise, 

comércio em adaptação, isolamento de comunidades, e falta de investimento do estado no 

município. 

 De acordo com Ermmendoefer (2004), o acesso ao interior do município era 

deficitário e os investimentos passaram apenas pela estrada nova. 

 

O sistema viário municipal apresentava sérias deficiências ao longo da 
sua via. Havia precariedade e até mesmo descontinuidade nos acessos 
que interligam as comunidades urbanizadas existentes no interior dos 
municípios (vilas e distritos), o que dificulta a integração entre estas e 
as sedes (Ermmendoefer, 2004, p. 174) 
 

 A localidade de Taquaras passou a sofrer as mesmas consequências que a antiga 

Colônia São Pedro de Alcântara e Colônia Santa Isabel sofreram com o desvio da estrada no 

século anterior. Mas com uma diferença: o século XIX foi marcado pelas políticas públicas de 

incentivo à colonização e valorização da produção agrícola, e, naquele período, a economia 

incipiente favorecia a pequena propriedade, uma vez que os recursos agrícolas eram escassos 

possuíam grande aceitação no mercado da capital. 

 A sede de Rancho Queimado, por sua vez, ficou distanciada apenas 2 quilômetros da 

estrada, sendo que o comércio local dedicado ao viajante foi paulatinamente substituído pela 

circulação do próprio movimento interno de urbanização, que nas décadas de 1980 e 1990 
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tiveram seu apogeu no estado de Santa Catarina. O êxodo rural, em sua primeira escala, 

trouxe muita gente do interior do município para a sua sede, complementando a renda ora 

ausente com a inauguração da rodovia.  

“O desenvolvimento e a urbanização da sede do Município de Rancho Queimado 

acentuou-se com a implantação da BR 282, levando o distrito de Taquaras à estagnação em 

função do seu distanciamento daquela rodovia” (Souto-Maior, 1994, p. 16). 

Como, para o Estado, Rancho Queimado era apenas parte do caminho que ligava o 

planalto e a capital, não houve investimentos na infraestrutura do município. O objetivo do 

poder público era facilitar o acesso da capital catarinense ao interior do estado. Ou seja, as 

saídas para a economia local precisariam sair das iniciativas da própria comunidade.   

 Na agricultura local, o início da década de 1990 ainda foi difícil. O êxodo permanecia 

e a agricultura apenas começava a mostra sinais de recuperação na região. A única boa 

noitícia era que a estrada de rodagem asfáltica agora iria servir para transportar mais 

facilmente a produção agrícola, que voltaria a se erguer na metade da década de 1990. 

 No entanto, as consequências da nova estrada acabaram por prejudicar a produção 

agrícola do município, desta vez por causa da concorrência. Apesar de facilitar o transporte da 

produção agrícola em Rancho Queimado, a BR 282 também facilitou o transporte da 

produção de cebola da região do Alto Vale do Itajaí, principal concorrente dos produtores 

locais. 

 
O cultivo da cebola em Rancho Queimado perdeu expressão pela 
menor competitividade em relação à região do Alto Vale do Itajaí, 
beneficiada por áreas topograficamente mais favoráveis. E para os 
meses de inverno e primavera que, em razão do frio e de questões 
comerciais, não é viável a produção de tomate e hortaliças (Wuerges, 
2005, p. 83). 

 

De acordo com Wuerges (2005), a previsão por parte do IBGE era de continuidade do 

êxodo rural para a década de noventa, baseada na taxa de crescimento populacional negativa 

de 0,58 %, ocorrida na década de oitenta. “Caso a previsão tivesse se confirmado, o município 

estaria no ano de 2000 com uma população de 2.182 habitantes, inferior aos 2.637 

habitantes existentes” (Wuerges, 2005, p. 56). 

Bortolanza (1999), pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina que 

realizou pesquisas em Rancho Queimado nos anos 1990, descreve que a situação da 

agricultura familiar no município era grave. 
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Torna-se notório e sensível a situação sócio-econômica do país, onde 
a agricultura, principalmente em pequena escala, sofre 
consideravelmente os efeitos econômicos da política praticada. Isso 
penaliza diretamente a fonte de recursos de Rancho Queimado, 
limitando as despesas no atendimento essencial e indispensável à 
população. Esse procedimento administrativo pela atual gestão, busca 
manter o município em atividade em todos setores essenciais e dentro 
do possível suas melhorias (Bortolanza, 1999, p. 90). 

 

Wuerges (2005) também constata que no meio rural a população estava envelhecendo, 

e as opções trabalho, transporte, comércio, serviços e lazer diminuindo. “O cultivo da cebola 

em Rancho Queimado perdeu expressão pela menor competitividade em relação à região do 

Alto Vale do Itajaí, beneficiada por áreas topograficamente mais favoráveis” (Wuerges, 

2005, p.58).  

Maria Helena Diniz conta que, na condição de freqüentadora do lugar desde a década 

de 1970, nunca tinha visto tamanha dificuldade financeira dos agricultores como no início da 

década de 1990. Ela relata que quando ia a Taquaras percebia que a população estava 

envelhecendo, a agricultura com pequenos rendimentos e a tendência do lugar era cada vez 

mais empobrecer ou ficar deserto. O problema principal era mesmo a renda familiar. 

 
Não sei se na sede (Rancho Queimado), mas lá onde eu estava era só 
subsistência. Ninguém passava fome. Mas sabe como são os jovens, 
gente linda, bonita. Tinha muitos ovos, queijo, feijão, batata, 
basicamente. Tudo quanto era casa que você chegava era bem 
servido, sabe. Era uma comida saborosa produzida por eles mesmo. 
Mas tu via que não tinha dinheiro. Pelo fato de não ter consumo. 
 

Percebendo as condições locais, ela procurou identificar uma saída para aquela 

condição. De acordo com a entrevistada, em pesquisa ao IBGE ela tinha identificado que o 

município era o segundo menor de Santa Catarina e a tendência era ainda diminuir a 

população na década de 1990. Ela se dizia desesperada com a situação, pois gostava muito da 

localidade e não se conformava com o diagnóstico problemático.  

Naquele momento, vinte anos após o início do Projeto Lachares, a comunidade do 

Distrito de Taquaras era bastante unida e tinha um histórico de trabalho diferenciado com o 

exemplo do trabalho liderado pelo Pastor Silvino, pároco da Igreja Evangélica Luterana local. 

O projeto liderado por ele, Lar de Cultura e Harmonia de Assistência Integrada Social 

– Lachares, deixou um legado de trabalho comunitário eficaz no Distrito de Taquaras. De 

acordo com Wuerges, a ideia do pastor com a implementação do projeto era utilizar o que 

identificava como uma nova teologia. “Segundo ele, essa nova teologia consistia em atuar 
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junto aos seres humanos de forma integral, tanto nos aspectos humanísticos, ligados a fé, à 

espiritualidade, à religiosidade, à ética, como nos aspectos associados à prática social do 

cotidiano da vida” (Wuerges, 2005 p. 72).  

De acordo com Wuerges, o destaque principal do trabalho no Lachares está na 

concepção de vida no meio rural que o Pastor Silvino defendia: a comunidade no meio rural 

que possui condições de se auto-sustentar não precisa de produtos industrializados para viver 

com qualidade. As famílias camponesas podem ser autônomas se utilizarem o meio natural 

em harmonia para se sustentarem.  

 
Nas visitas, encontros e reuniões que realizava, sempre fazia questão 
de distribuir aos presentes sementes e mudas de ervas medicinais, de 
adubos verdes e de outras plantas, além de receitas caseiras para 
algumas enfermidades. Seu propósito consistia em divulgar técnicas e 
conhecimentos que pudessem auxiliar na manutenção da 
independência e autonomia das família (Wuerges, 2005, p.73). 

 

Sabino Werlich, membro da comunidade católica na praça de Rancho Queimado, 

afirmou em entrevista a forma como o Pastor Silvino lidava com a questão da religião em 

conjunto com o Projeto Lachares. 

 
Foi no projeto lachares que vieram as plantações de frutas. Foi de lá 
também que implantaram as primeiras tilápias. Também cultivavam 
uma planta alemã para fazer geléia: chamava-se ruibarbo. A dona 
Traude fazia geléia e tudo mais.  
 

De acordo Nazareno Floriano, Secretário de Turismo do município de Rancho 

Queimado que nos concedeu entrevista em abril de 2009, o projeto Lachares foi um dos 

precursores do plantio do morango no município, ainda sem fins comerciais. 

 
Apesar dessas dificuldades, o Lachares contribuiu para mudar a 
dinâmica de desenvolvimento local. No mês de setembro de 2004, 
com o falecimento do Pastor, algumas dessas ações foram lembradas 
em público, durante a cerimônia de sepultamento. Rancho 
Queimado, especialmente o vale de Taquaras, mudou a sua 
paisagem, que ficou muito mais “florida e bonita”. O cultivo do 
moranguinho, que deu ao município o título de Capital Catarinense 
do Morango, foi uma entre as centenas de espécies de plantas 
introduzidas e testadas na localidade pelo Lachares (Wuerges, 2005, 
p 80) 

 
 



 

Parte da paisagem da localidade de Taquaras.
está a 500 metros da rua principal, em direção ao um pequeno vale em 
meio à mata (2009). 

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2009. 
 

Dentre outras atividades promovidas pelo projeto, uma foi a iniciativa do 

embelezamento dos espaços públicos através da 

principal do distrito, em conjunto com a comunidade. De acordo com Altamio Diniz, a 

comunidade de Taquaras sempre foi muito organizada. Os espaços públicos como praças e 

ruas sempre foram muito cuidados pelas pessoas. 

 
Hortências plantadas ao longo da estrada de acesso a Taquaras. Trabalho 
da comunidade local ao longo dos anos (2009).

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2009. 

Parte da paisagem da localidade de Taquaras. A sede do Projeto Lachares 
500 metros da rua principal, em direção ao um pequeno vale em 

 

 

Dentre outras atividades promovidas pelo projeto, uma foi a iniciativa do 

embelezamento dos espaços públicos através da plantação de flores às beiras da

principal do distrito, em conjunto com a comunidade. De acordo com Altamio Diniz, a 

de Taquaras sempre foi muito organizada. Os espaços públicos como praças e 

ruas sempre foram muito cuidados pelas pessoas.  

Hortências plantadas ao longo da estrada de acesso a Taquaras. Trabalho 
da comunidade local ao longo dos anos (2009). 
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Dentre outras atividades promovidas pelo projeto, uma foi a iniciativa do 

plantação de flores às beiras da estrada 

principal do distrito, em conjunto com a comunidade. De acordo com Altamio Diniz, a 

de Taquaras sempre foi muito organizada. Os espaços públicos como praças e 
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A exemplo do movimento social local do Lachares na década de 1980, a comunidade 

iniciou um trabalho de valorização da terra na década de 1990, incentivando as produções 

agrícolas alternativas. A aposta residia nas condições da terra local para a plantação de 

morango. A experiência da plantação do morango no lugar onde ocorria o Projeto Lachares 

era uma prova de que era possível investir nessa cultura agrícola.  

As lideranças locais representadas pelas associações comunitárias, poder público 

municipal, os agricultores individuais e as lideranças influentes iniciaram um trabalho de 

incentivo à plantação do morango no município. 

 De acordo com Oswaldo Schwabe, o morango foi um fator decisivo para o 

desenvolvimento do município nos últimos anos.  “Esse morango mudou o movimento aqui 

também. Muitos  estão vivendo disso. Essa plantação de morango quem trouxe foi aquele 

pastor, o Pastor Silvino. Aquele do Lachares. Depois o Altamiro entrou na briga também e aí 

levantou o negócio do morango”.  

Foi nesse contexto que, em 1992, ocorreu a Primeira Festa do Morango, no Distrito de 

Taquaras. A ideia inicial foi lançada por Maria Helena, que também utilizou de seu prestígio 

pessoal na Capital para conseguir apoio governamental para que o evento ocorresse. Na época 

ela era Presidente da Associação Comunitária de Taquaras. O conceito da festa foi 

aprimorado pela comunidade e o movimento foi realizado com o trabalho das pessoas, 

contando com o poder público como apoio (principalmente a Santur). 

Pelo sucesso da iniciativa, paradoxalmente a primeira Festa do Morango em Rancho 

Queimado não possuía estoque suficiente da fruta para atender à demanda. Foi necessário 

comprar morango no mercado da grande Florianópolis para abastecer a festa, o que 

demonstrou à população local que o cultivo poderia ser um sucesso (Wuerges, 2005). A Festa 

do Morango ocorre todos os anos em novembro, estando agora em sua 18a edição, 2009. 

 

2.1 Planejamento, pesquisas e o movimento pró-turismo em Rancho Queimado 

 

A promoção da Festa do Morango significou, no início da década de 1990, o início do 

movimento comunitário no município para encontrar saídas para os próprios problemas. A 

Festa do Morango enquanto divulgadora do município de Rancho Queimado demonstrava o 

interesse das pessoas em chamar atenção de públicos externos, na busca outras formas de 

renda que ajudassem na composição financeira familiar. 



 

 

15a Festa do Morango (2006). 

Fonte: Nazareno Floriano, 2006. 
  

Local onde ocorre a Festa do Morango. Distrito de Taquaras (2009).

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2009. 
 

 

Festa do Morango (2006).  

 

Local onde ocorre a Festa do Morango. Distrito de Taquaras (2009). 

 

 

51 



 

Local onde ocorre a Festa do Morango. Distrito Taquaras (2009).

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2009. 
 

A iniciativa da Festa do Morango em 1992 demonstrou como os investidores locais e 

os representantes do poder público passaram a identificar as novas potencialidades no 

município, principalmente em relação ao t

resgatados, como a cultura tropeira e alemã.

Em 1994, dois anos após a realização da primeira Festa do Morango, o professor Dr. 

Joel Souto Maior, de Planejamento Estratégico, titular do Departamento de Administraçã

Universidade Federal de Pernambuco, coordenou em conjunto com a Prefeitura e Câmara 

Municipais de Rancho Queimado o Planejamento Estratégico Participativo (PEP) do 

município de Rancho Queimado.

O prefeito municipal à época, Isaac Diniz, realizou a apr

formalização dos resultados deste planejamento estratégico, publicado em 1994. A publicação 

do relatório de Planejamento Estratégico Participativo para o Desenvolvimento Sustentável de 

Rancho Queimado de 1994 foi revisado e editad

Catálogos do Mercosul Ltda, com uma tiragem de 300 exemplares.  O relatório pode ser 

encontrado na prefeitura municipal e na Universidade Federal de Santa Catarina. 

Dentre outras contribuições, o documento apresentava

situacionais do município naquele ano. 

Local onde ocorre a Festa do Morango. Distrito Taquaras (2009). 

 

 

 

A iniciativa da Festa do Morango em 1992 demonstrou como os investidores locais e 

os representantes do poder público passaram a identificar as novas potencialidades no 

município, principalmente em relação ao turismo. Os valores culturais locais foram 

resgatados, como a cultura tropeira e alemã. 

Em 1994, dois anos após a realização da primeira Festa do Morango, o professor Dr. 

Joel Souto Maior, de Planejamento Estratégico, titular do Departamento de Administraçã

Universidade Federal de Pernambuco, coordenou em conjunto com a Prefeitura e Câmara 

Municipais de Rancho Queimado o Planejamento Estratégico Participativo (PEP) do 

município de Rancho Queimado. 

O prefeito municipal à época, Isaac Diniz, realizou a apresentação do documento de 

formalização dos resultados deste planejamento estratégico, publicado em 1994. A publicação 

do relatório de Planejamento Estratégico Participativo para o Desenvolvimento Sustentável de 

Rancho Queimado de 1994 foi revisado e editado pela Editora Catarinense de Guias e 

Catálogos do Mercosul Ltda, com uma tiragem de 300 exemplares.  O relatório pode ser 

encontrado na prefeitura municipal e na Universidade Federal de Santa Catarina. 

Dentre outras contribuições, o documento apresentava os principais aspectos 

situacionais do município naquele ano. Um dos tópicos do diagnóstico destacava 
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A iniciativa da Festa do Morango em 1992 demonstrou como os investidores locais e 

os representantes do poder público passaram a identificar as novas potencialidades no 

urismo. Os valores culturais locais foram 

Em 1994, dois anos após a realização da primeira Festa do Morango, o professor Dr. 

Joel Souto Maior, de Planejamento Estratégico, titular do Departamento de Administração da 

Universidade Federal de Pernambuco, coordenou em conjunto com a Prefeitura e Câmara 

Municipais de Rancho Queimado o Planejamento Estratégico Participativo (PEP) do 

esentação do documento de 

formalização dos resultados deste planejamento estratégico, publicado em 1994. A publicação 

do relatório de Planejamento Estratégico Participativo para o Desenvolvimento Sustentável de 

o pela Editora Catarinense de Guias e 

Catálogos do Mercosul Ltda, com uma tiragem de 300 exemplares.  O relatório pode ser 

encontrado na prefeitura municipal e na Universidade Federal de Santa Catarina.  

os principais aspectos 

m dos tópicos do diagnóstico destacava que: 
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Com proximidade da BR 282 e devido a beleza de sua paisagem e seu 
clima agradável, o turismo na região está se desenvolvendo, embora 
lentamente, fortalecendo as peculiaridades culturais e dando 
oportunidade para a criação de uma indústria caseira de alimentos 
(Souto-Maior, 1994, p.17) 

  

Era o primeiro movimento planejado do poder público no sentido de identificar e 

aproveitar oportunidades no setor do turismo. A identificação dos fatores paisagem e clima 

local passavam a ser essenciais para o planejamento estratégico na área do desenvolvimento 

do turismo. 

Com o projeto de Plano Estratégico Participativo (PEP) implementado pelo professor 

Souto-Maior no ano de 1994 em conjunto com representantes da comunidade, foram 

identificados os rumos que o município poderia tomar com base nas informações obtidas no 

diagnóstico daquele ano.  

Wuerges (2005) afirma que a representatividade do PEP realizado em 1994 não levou 

em consideração os interesses da maioria da população, uma vez que a representatividade dos 

membros que construíram o plano não considerava a grande parcela de agricultores que na 

época correspondiam à maior parte da população. 

 
Nem todas as pessoas do município poderiam participar de um 
processo de planejamento dessa natureza, pois se correria o risco de 
torná-lo impraticável, pela dificuldade de operacionalização. Portanto, 
ele é baseado na representatividade. A escolha dos participantes do 
PEP, por exemplo, deu-se por meio de uma carta-convite enviada pela 
Prefeitura Municipal às principais lideranças municipais, 
caracterizando um processo direcionado e centralizado. Assim, do 
modo como ocorreu a participação em relação ao PEP, pode-se 
afirmar que muitas das questões estratégicas priorizadas, estavam 
dissociadas da realidade da maioria da população, estando limitadas à 
visão e aos interesses de um grupo (Wuerges, 2005, p. 91). 

 

No entanto, as principais lideranças e representantes do poder público municipal 

trabalharam em cima do projeto. Apesar do questionamento sobre a participação popular no 

planejamento, o planejamento público municipal ocorreu. 

A etapa inicial de levantamento de informações teve o objetivo de demonstrar a 

situação atual do município, com informações colhidas no IBGE e na própria prefeitura, bem 

como as informações levantadas pelos integrantes do projeto. Compunham os trabalhos os 
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representantes do poder executivo e legislativo municipal, líderes comunitários, 

representantes de instituições públicas (autarquias estaduais, escolas, polícia).  

De acordo com Wuerges, o PEP foi realizado em oito etapas, contando com 57 

representantes da sociedade local e 17 representantes da Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

Entre os demais participantes, haviam seis vereadores, oito 
representantes do executivo municipal, quatorze funcionários públicos 
estaduais, sete funcionários públicos municipais, quatorze autônomos 
ou assalariados do setor privado e dois representantes sindicais rurais. 
Provavelmente, as questões e ações estratégicas acordadas entre as 
lideranças comunitárias e o poder público não representaram 
adequadamente aquelas que seriam apontadas pela maioria da 
população, pois suas necessidades e sugestões seriam diferentes 
daquelas definidas pelos participantes do PEP (Wuerges, 2005, p.91) 
 
 

Apesar de limitado, o trabalho do grupo gestor aponta para um direcionamento do 

município ao desenvolvimento do turismo, além do atendimento às demandas por saúde, 

educação e investimentos na agricultura familiar. Dentre as orientações no sentido de estímulo 

à educação, saúde e investimentos na agricultura familiar lidas no documento, destacamos a 

presença da intenção de se fazer investimento em turismo: 

“As condições climáticas e paisagísticas do município são favoráveis ao turismo. Esta 

condição tem atraído gradativamente pessoas interessadas em adquirir terras para sítios de 

lazer” (Souto-Maior, 1994, p.22). 

Quando o potencial turístico do município foi reconhecido pela própria comunidade 

nos primeiros anos da década de 1990, a paisagem característica de Rancho Queimado 

revelava um município agrícola semelhante aos municípios vizinhos como Anitápolis, 

Angelina, Águas Mornas e São Pedro de Alcântara.  

O discreto diferencial de Rancho Queimado frente aos seus vizinhos se mostrava em 

alguns aspectos da paisagem natural, como a altitude, estando localizada no topo dos vales 

dos municípios das encostas da serra. A flora e a fauna, por causa do frio, também tendem a 

sofrer pequenas alterações em função dos vales logo abaixo das encostas. 

Assim, fora a altitude e o clima de planalto, as outras características gerais da 

paisagem, utilizadas como diferencial turístico, também eram compartilhadas pelos 

municípios vizinhos: paisagem típica de interior, com apelo à ruralidade e os traços 

germânicos nas casas de agricultores e na praça dos municípios. Até a paisagem construída 
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em função da cultura tropeira não apresentava grande diferenciação em função de uma 

paisagem rural comum, típica dos municípios vizinhos. 

O que destacava Rancho Queimado em meio à vizinhança era a composição da 

paisagem local somada à facilidade do acesso ao município. Águas Mornas, ao pé da serra, 

possuía acesso facilitado, traços culturais semelhantes, mas não contava com a altitude e 

clima diferenciados. Angelina possuía traços culturais semelhantes, o dobro de habitantes, 

composta por um vale de bela paisagem, mas fica distante mais 20 km descendo a partir de 

Rancho Queimado em direção noroeste, mais longe da capital. Anitápolis, com traços 

culturais semelhantes e clima parecido está localizada a mais de 40 km de estrada de chão a  

partir de Rancho Queimado, descendo as encostas da Serra Geral no sentido sudoeste. 

 Por sua localização privilegiada, o município de Rancho Queimado, possui suas 

divisas com quatro municípios cuja predominância da paisagem natural são vales. São os 

municípios Anitápolis, Águas Mornas, Alfredo Wagner e Angelina que se localizam em 

altitudes duas vezes menores que a de Rancho Queimado. 

 Por causa da sua altitude e relevo, Rancho Queimado se encontra em uma região de 

transição entre os ecossistemas de Floresta Atlântica, Floresta Araucária e Floresta Nebular. 

Tal diversidade proporciona um ambiente singular, com uma rica fauna e paisagens que 

apresentam o contraste dos campos com as encostas das montanhas (Ermendoeffer, 2004). 

No início dos anos 1990 a comunidade reconheceu o potencial turístico no município 

levando em consideração os elementos físicos da paisagem que acreditavam encantar os 

visitantes. 

Em função da paisagem local, a primeira ação pública pós- planejamento participativo 

de 1994 ocorreu no ano seguinte, em 1995, com a reforma do prédio da Prefeitura Municipal. 

Com a intenção específica de melhorar o aspecto do prédio onde está localizada a prefeitura, o 

governo municipal lançou mão de recursos públicos para refazer o telhado do edifício em 

característica arquitetônica alemã. 

O ato de reforma do prédio público demonstra claramente que o governo municipal e 

sua representação local estavam dispostos a realizar investimentos em atrativos públicos para 

impulsionar a atividade turística. 

 No mesmo ano de 1995 a Associação Comunitária de Taquaras ergueu um 

monumento em um trecho da estrada por onde passavam os tropeiros. O Monumento ao 

Tropeiro foi uma homenagem da comunidade à história dos tropeiros que passavam pelo 

Distrito de Taquaras até o início do século XX. 



 

 

 

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado após reforma em seu telhado: 
alteração visual para incentivo ao turismo (2009).

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2009. 
 

Monumento ao Tropeiro: construído em 1995 e 

distante 1 km da Igreja Local (2009).

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2009. 
 

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado após reforma em seu telhado: 
alteração visual para incentivo ao turismo (2009). 

Monumento ao Tropeiro: construído em 1995 e 

distante 1 km da Igreja Local (2009). 
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Mais uma vez a demonstração de que os interesses locais estavam convergindo na 

construção de um espaço propício ao desenvolvimento do turismo. Deste ano de 1995 em 

diante os trabalhos em expansão de atrativos turísticos locais só aumentavam. 

De acordo com o Plano Estratégico Público, o município detinha oportunidades para a 

promoção da cultura local como atrativo turístico: “as características de sua colonização, 

basicamente alemã, podem ser percebidas pela hospitalidade de seu povo, a arquitetura das 

residências e a dedicação no enjardinamento dos espaços públicos, sendo propício o 

desenvolvimento do turismo” (Souto-Maior, 1994, p.22). 

Em 1996 a Prefeitura Municipal, agora com o poder executivo sob o comando do 

Prefeito Merio C. Goedert, incentivou e coordenou conjuntamente com o Cento de Tradições 

Gaúchas de Rancho Queimado a primeira Festa do Tropeiro. 

Realizada nas dependências do CTG, a Festa do Tropeiro tinha o objetivo de resgatar 

os traços culturais tropeiros caracterizados principalmente pelas cavalgadas e rodeios. A festa, 

que durou dois dias, contou com Rodeio Crioulo, almoço com comida típica, acampamento 

para viajantes, e cavalgada com todos os participantes interessados. 

 
11º Encontro de Tropeiros, junho 2009.  

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site Prefeitura Municipal Rancho Queimado. www.ranchoqueimadosite.com.br, 14 de abril de 2009. 

 

 Até os anos 1990, mais especificamente em 1991, com a primeira Festa do Morango, 

os atrativos culturais disponíveis ao turista se resumiam a atrativos culturais concretos: o 

Museu Hercílio Luz, as praças de Taquaras e Rancho Queimado, as igrejas, e as casas em 



 

estilo teutônico ao longo das estradas municipais. As festividades populares eram 

comunitárias e não eventos turísticos.  

Os atrativos culturais estavam estampados na paisagem e não na convivência com o 

turista.  Rancho Queimado era um espaço de convivência comunitária, sem preparativos 

específicos para o recebimento de turistas. O espaço não configurava uma oferta turística em 

termos de mercado, onde se pudesse dizer que algum empreendimento ou profissional local 

comercializava ou utilizava algum atrativo turístico para fazer negócios. 

As praças, as igrejas, os monumentos, as casas em estilo teutônico, toda atração 

cultural não se constituía em oferta turística, mas sim em equipamentos de utilidade pública 

ou privada, muito antes de ser um atrativo turístico. Ou seja, não se identificava uma atração 

turística preparada especificamente para o turismo.

 

 
Museu Hercílio Luz, Distrito de Taquaras, junho de 2008. A casa foi 
adquirida pelo Governador Hercílio Luz como casa de campo. A
turística não intencional. 

 
Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2009. 
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estilo teutônico ao longo das estradas municipais. As festividades populares eram 
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termos de mercado, onde se pudesse dizer que algum empreendimento ou profissional local 
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cultural não se constituía em oferta turística, mas sim em equipamentos de utilidade pública 

es de ser um atrativo turístico. Ou seja, não se identificava uma atração 



 

Antigo hotel do senhor Fridolino Scheidt, construído em 1933 com 
objetivos comerciais. Distrito de Taquaras (2008). 

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2008. 
 
 
Casa antiga a 2 km da Praça de Rancho Queimado, na rua principal. 
Pertencete à Família Bunn. Arquitetura com formato comercial (2008).

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2008. 
 
 

A formação social que construiu o espaço rancho

sua herança estampada em edifícios, equipamentos de trabalho, utensílios, praças públicas, 

entre outros. Assim a comunidade, o poder público e os investidores locais identifica

Antigo hotel do senhor Fridolino Scheidt, construído em 1933 com 
objetivos comerciais. Distrito de Taquaras (2008).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa antiga a 2 km da Praça de Rancho Queimado, na rua principal. 
Pertencete à Família Bunn. Arquitetura com formato comercial (2008). 

 

 

 

A formação social que construiu o espaço rancho-queimadense deixou uma parte de 

sua herança estampada em edifícios, equipamentos de trabalho, utensílios, praças públicas, 

entre outros. Assim a comunidade, o poder público e os investidores locais identifica
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sua herança estampada em edifícios, equipamentos de trabalho, utensílios, praças públicas, 

entre outros. Assim a comunidade, o poder público e os investidores locais identificaram, em 
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algum momento da história, que os bens antigos poderiam ser tratados como atração turística. 

A atratividade dos bens era uma conseqüência da sua utilidade na história. Era isso que 

poderia despertar o interesse turístico. As construções que antes tinham outros fins agora 

poderiam receber a alcunha de atrativo turístico cultural.  

É claro que isso não era suficiente para o desenvolvimento do turismo. Mas a 

existência de atrativos turísticos culturais já era uma forma de instigar o pensamento dos 

investidores locais, principalmente com o contexto favorável para o desenvolvimento do 

turismo na região: BR 282 em 1982, clima diferenciado, paisagem natural exótica e a 

proximidade da capital. 

Nesse período, o único fato que se pode identificar como um posicionamento 

incipiente para o despertar do fenômeno turístico foi a criação da Secretaria do Esporte e do 

Turismo em 1988 na Prefeitura Municipal.  Um ano depois, em 1989 a Santur realizou um 

inventário de oferta turística em Santa Catarina, incluindo Rancho Queimado como município 

potencial. O relatório apontava informações sobre equipamentos turísticos de hotelaria, 

gastronomia, atrativos turísticos naturais e culturais. 

Ou seja, até a década de 1990 a atividade turística ainda estava longe de ser uma 

oportunidade de negócios, pois a realidade do município estava muito aquém da expectativa 

do mercado.  Não havia qualquer tipo de oferta turística destinada ao mercado, não havia um 

processo de comercialização de produtos turísticos. Como também não havia aplicadores 

locais com disponibilidade de recursos que quisessem ser pioneiros no processo. 

Assim, o início do processo de organização da atividade turística em Rancho 

Queimado foi o Planejamento Estratégico Participativo de 1994, sendo o primeiro documento 

de que se tem registro indicando a atividade turística como potencial econômico-estratégico 

do município.  

As ações públicas e privadas no sentido de impulsionar a atividade turística já tinham 

sido iniciadas por ocasião da Festa do Morango, do embelezamento dos paços públicos 

municipais pela comunidade e pela identificação dos atrativos potenciais. A seqüência de 

ações e acontecimentos da metade da década de 1990 iniciou o processo intencional de 

desenvolvimento da atividade turística no município. Apesar de incipientes, os interesses 

comunitários estavam convergindo nesse sentido. 

Em 1997 foi criado o Conselho Municipal do Turismo, a partir da organização da 

prefeitura municipal e da sociedade civil interessada no desenvolvimento da atividade. 

Naquele mesmo ano, Rancho Queimado foi objeto de estudo da equipe da Professora Sandra 
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Sulamita Nahas, professora da Universidade Federal de Santa Catarina na área de Engenharia 

Ambiental, que coordenou um trabalho da disciplina de graduação “Sustentabilidade 

Aplicada” com resultados de coleta de dados sobre o município de Rancho Queimado. O 

trabalho foi intitulado como Rancho Queimado preservando seus caminhos. O relatório 

aponta saídas para um futuro sustentável do município e indica a atividade turística como 

potencial principal para os próximos anos. 

O período compreendido entre 1995 à 2005 foi muito rico em produção acadêmica 

tendo o município como cenário de pesquisa.  Nesse período a Universidade Federal de Santa 

Catarina, representada pela professora Dra. Sandra Sulamita Nahas, orientou ou participou de 

vários projetos de mestrado na área de Planejamento Público, dentro do contexto dos estudos 

de Engenharia da Produção, Rancho Queimado era o principal objeto de pesquisa. 

Escreveram dissertações: Márcia Machado, em 1998; Juarez Bortolanza, 1999; Ana Lucia de 

Faria Dantas, 1999; Fábio Augusto Doniak, 2002; e Thaise Costa Guzzatti, em 2003, que 

pesquisou sobre o agroturismo na região das encostas da Serra Geral.  

Mais tarde também Francisco da Cunha Silva, em 2003, realizou pesquisa de campo 

em Rancho Queimado para defender sua dissertação no programa de pós-graduação em 

Administração na Universidade do Estado de Santa Catarina.  

Em 2001, 2002 e 2003 o Prof. Doutor em Ciências Humanas Álvaro Afonso Simon 

coordenou o Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Rancho Queimado, 

vinculado ao planejamento participativo em Microbacias. A coordenação resultou na tese de 

doutorado de 2003, Extensão rural em microbracias hidrográficas como estratégia de gestão 

ambiental no meio rural catarinense: a qualidade dos sistemas sociais e ecológicos como 

patrimônio comum. 

A maioria das pesquisas afirma que Rancho Queimado avançava em duas frentes 

naquele período: mudanças na cultura agrícola, com foco principal no morango; e incentivos e 

investimentos em turismo. No entanto o resultado prático da maioria destes trabalhos não 

contribuiu em grande avanços para o município. Álvaro Simon, pesquisador da Universidade 

Federal e coordenador de planejamento de espaços em microbacias, elaborou uma crítica à 

pesquisa sem benefícios para a comunidade, situação que ocorreu neste período em Rancho 

Queimado.  

 



 

O Diagnóstico Rural Rápido e seus similares apresentam contudo 
limitações, servindo  mais para os agentes externos captar dados 
através de questionários, muitas vezes com mão única, isto é, os dados 
são expropriados e jamais retornam, servindo a trabalhos 
ou a instituições, podendo às vezes ser uma fraude e frustrar os atores. 
Nesse 
Rancho Queimado e Angelina têm sido, por várias vezes, objeto de 
estudos que tomam estes municípios como um “l
realizar pretensas ações colaborativas, mas que jamais permitem o 
protagonismo das comunidades, servindo funcionalmente para a 
realização de “seus” objetivos. Logo que esses objetivos são 
atendidos, as comunidades são abandonadas, algumas 
limitações institucionais ou pela simples falta de compromissos com o 
desenvolvimento sustentável local (Simon, 2003 p. 332).

 

Mas o fato de existir a presença de pessoas realizando pesquisas já demonstrava que o 

espaço de Rancho Queimado c

Na iniciativa privada surgiam interessados em investir em turismo em sua própria 

propriedade. Em 1996 o casal Ino Guilherme e Cristina Sens Westphal inauguraram uma casa 

de café colonial denominada KaffeHaus, próximo à p

empreendimento, em estilo teutônico, foi um dos primeiros a oferecer serviços de alimentação 

direcionados ao público externo.

 

Café Colonial Kaffehaus. Pioneirismo em serviços específicos para 
público externo (2009). 

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2009. 
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ou a instituições, podendo às vezes ser uma fraude e frustrar os atores. 
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atendidos, as comunidades são abandonadas, algumas 
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desenvolvimento sustentável local (Simon, 2003 p. 332).

Mas o fato de existir a presença de pessoas realizando pesquisas já demonstrava que o 

espaço de Rancho Queimado chamava atenção na década de 1990.   

Na iniciativa privada surgiam interessados em investir em turismo em sua própria 

propriedade. Em 1996 o casal Ino Guilherme e Cristina Sens Westphal inauguraram uma casa 

de café colonial denominada KaffeHaus, próximo à praça de Rancho Queimado. O 

empreendimento, em estilo teutônico, foi um dos primeiros a oferecer serviços de alimentação 

direcionados ao público externo. 

Café Colonial Kaffehaus. Pioneirismo em serviços específicos para 

 

 

62 

O Diagnóstico Rural Rápido e seus similares apresentam contudo 
limitações, servindo  mais para os agentes externos captar dados 
através de questionários, muitas vezes com mão única, isto é, os dados 
são expropriados e jamais retornam, servindo a trabalhos acadêmicos 
ou a instituições, podendo às vezes ser uma fraude e frustrar os atores. 
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Em 1997 Geraldo Junkes, agricultor e político conhecido na cidade, reproduziu o 

antigo Moinho D’água de propriedade de sua família para ser um atrativo turístico local. Foi a 

primeira oferta turística privada especificamen
 

 
 
Antigo moinho movido à água. Propriedade de Geraldo Junkes, Distrito 
de Taquaras. Construído na década de 
Após o despertar do fenômeno turístico tornou
cultural, a partir de 1997 (2006).

Fonte: Nazareno Floriano, 2006. 
 

 

Em 1999 foi criado o Grupo de Dança Folclórica Blumental, cujos participantes eram 

principalmente jovens da comunidade de Taquaras. No período foram feitos levantamentos 

sobre danças alemãs e trajes típicos. Além de ser uma iniciativa comunitária, a criação do 

Grupo Folclórico representaria mais tarde o município em feiras e congressos do turismo, a 

exemplo do Salão do Turismo em São Paulo, em 2006. Logo na sequencia, em 2

criado também o Grupo Folclórico Alemão Sonneinchein, na mesma perspectiva.

Nos anos de 1999 a 2001 dois novos restaurantes abriram no município: Galpão 

Tropeiro, em Taquaras e Mério’s Country, localizado na BR 282 em frente à entrada principal 

do município. 

 

Em 1997 Geraldo Junkes, agricultor e político conhecido na cidade, reproduziu o 

antigo Moinho D’água de propriedade de sua família para ser um atrativo turístico local. Foi a 

primeira oferta turística privada especificamente feita para atender a demanda em turismo. 

Antigo moinho movido à água. Propriedade de Geraldo Junkes, Distrito 
de Taquaras. Construído na década de 1970 pela família do proprietário. 
Após o despertar do fenômeno turístico tornou-se atração turística 

de 1997 (2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em 1999 foi criado o Grupo de Dança Folclórica Blumental, cujos participantes eram 

principalmente jovens da comunidade de Taquaras. No período foram feitos levantamentos 

sobre danças alemãs e trajes típicos. Além de ser uma iniciativa comunitária, a criação do 

Grupo Folclórico representaria mais tarde o município em feiras e congressos do turismo, a 

exemplo do Salão do Turismo em São Paulo, em 2006. Logo na sequencia, em 2

criado também o Grupo Folclórico Alemão Sonneinchein, na mesma perspectiva.

Nos anos de 1999 a 2001 dois novos restaurantes abriram no município: Galpão 

Tropeiro, em Taquaras e Mério’s Country, localizado na BR 282 em frente à entrada principal 
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Em 1997 Geraldo Junkes, agricultor e político conhecido na cidade, reproduziu o 

antigo Moinho D’água de propriedade de sua família para ser um atrativo turístico local. Foi a 

te feita para atender a demanda em turismo.  

 

 

 

Em 1999 foi criado o Grupo de Dança Folclórica Blumental, cujos participantes eram 

principalmente jovens da comunidade de Taquaras. No período foram feitos levantamentos 

sobre danças alemãs e trajes típicos. Além de ser uma iniciativa comunitária, a criação do 

Grupo Folclórico representaria mais tarde o município em feiras e congressos do turismo, a 
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Tropeiro, em Taquaras e Mério’s Country, localizado na BR 282 em frente à entrada principal 
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Restaurantes Galpão Tropeiro (à esquerda, localizado no Distrito de 
Taquaras) (2009), e Mério’s Country (direita, localizado na BRB 282, no 
trevo de acesso à Rancho Queimado) (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nazareno Floriano, 2008. 
 

Em 2000 a Prefeitura de Rancho Queimado sancionou a criação da Secretaria de 

Turismo da cidade, legitimando os ideais traçados para o município na década de 1990. 

Tal qual a construção da BR 282 na década de 1980 foi um estopim para movimento 

rodoviário na estrada na década seguinte, os ideais do turismo na década de 1990 em Rancho 

Queimado se refletiram na vida cotidiana no início deste século no município. Ocorria uma 

grande expectativa da comunidade com o discurso pró-turismo: o clima frio, a paisagem 

serrana, o povo acolhedor, o acesso rápido e perto da capital, os atrativos históricos, a 

gastronomia típica, despertaria o interesse de turistas, caso todos trabalhassem para isto. 

Membros da comunidade investiram, ano a ano, em ofertas turísticas na esperança de 

receber aquela demanda potencial de turistas que se imagina existir. Apesar dos 

investimentos, não foram os turistas que começaram a freqüentar a cidade para fomentar os 

novos negócios. Outro personagem, denominado pela população local como “sitiante”, 

começou a se multiplicar rapidamente. Os “sitiantes”, na percepção dos moradores da cidade, 

são pessoas que compram sítios, chácaras ou casas de campo em Rancho Queimado.  

A potencialidade das encostas da serra geral, em especial Rancho Queimado, 

começava a ser descoberta por investidores externos. Em função do cenário propício aos 

investimentos em lazer, as oportunidades de negócio em torno da venda de sítios de lazer e 

descanso alterariam o valor da terra. Os atrativos e iniciativas locais no sentido de investir na 

nova oportunidade estabeleceriam um espaço propício para o despertar do fenômeno turístico 

no final do século XX. 
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CAPÍTULO III 

DO DISCURSO AO FENÔMENO TURÍSTICO 

 

 

1. UM DESTINO PARA NÃO TURISTAS 

 

A singularidade de Rancho Queimado, em vista do seu clima e paisagem diferenciados 

na região da grande Florianópolis, já atraia visitantes ao município antes mesmo dos 

investimentos em turismo ocorridos na década de 1990. 

Nas décadas de 1950 e 1960 eram comuns os visitantes que procuravam a cidade para 

descansar no verão ou recuperar-se de doenças respiratórias e pulmonares. No mesmo 

período, algumas famílias que residiam na capital Florianópolis adquiriram lotes urbanos em 

Rancho Queimado para construir suas casas de férias.  

No entanto, nas décadas de 1970 e 1980, com o fim do ciclo da madeira, a mudança da 

estrada velha para a atual BR 282, o isolamento do município e principalmente a mudança 

comportamental da vida cotidiana moderna da classe média brasileira (que agora passava seus 

verões em praias, caso típico de Florianópolis da década de 1970), Rancho Queimado tendia a 

ficar definitivamente no ostracismo.  

Daquele período não sobrou nenhum hotel ou hospedaria, nem para o verão e nem 

para viajantes e caminhoneiros da serra. Os restaurantes da cidade eram para demanda local, 

com exceção ao Restaurante do Aldo, na praça de Rancho Queimado, que atendia todos os 

dias e era uma referência em atendimento aos viajantes.  

O distrito de Taquaras ficou completamente isolado da estrada, a rodovia BR 282, e a  

fonte de renda passava a ser quase que exclusivamente a agricultura. De acordo com Altamiro 

Diniz, os armazéns locais, das famílias Sens, Shutz e Weiss fecharam suas portas. O hotel na 

Boa Vista, do Neri Schutz, não chegou a operar.  

Nesse contexto, a referência dos visitantes do passado, que passavam por Rancho 

Queimado ou se hospedavam na cidade, já não existia mais. A partir da década de 1990 os 

novos visitantes da cidade possuíam outra origem: eram os familiares que abandonaram o 

município nas décadas passadas e voltavam ao lugar para visitar seus parentes. 

Muitos parentes que partiram de Rancho Queimado passaram a voltar nos finais de 

semana para verem seus familiares. Esses novos visitantes tiveram (e ainda têm) uma relação 

próxima com o desenvolvimento do município, pois são os comunicadores e propagadores do 
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lugar. São essas pessoas que levam consigo as informações atualizadas sobre o município e, 

principalmente, acabam sendo os formadores de opinião sobre a localidade. 

A palavra “visitante”, no senso comum, é a denominação que se dá à pessoa que 

realiza uma visita. A visita é o ato de ir ver alguém por cortesia, dever ou afeição. Ou o ato de 

visitar um lugar, para conhecer ou reconhecer o espaço visitado.   

 Para o turismo, o termo visitante é a denominação que se dá para toda pessoa que se 

desloca de seu ambiente cotidiano para ir a outro destino, por qualquer motivo. De acordo 

com Cunha (2001), a Organização Mundial do Turismo (OMT) classifica o visitante como 

“toda pessoa que se desloca situado fora de seu ambiente de trabalho durante um período 

inferior à 12 meses consecutivos e cujo motivo principal da visita seja outro que não o de 

exercer uma atividade remunerada no local visitado” (Cunha, 2001, p. 19). 

Em 1994 a OMT classificou o visitante em duas categorias: viajantes e não viajantes. 

Os não viajantes não se enquadram na atividade turística. Já os viajantes se subdividem em 

duas categorias: turistas e excursionistas. 

 

Subdivisão da categoria “turista” baseado na OMT (Cunha, 2001). 

 

 

 

Inicialmente a OMT classificou o turista como um visitante temporário, proveniente 

de um país estrangeiro, que permanece no país mais de 24 horas e menos de 3 meses, por 

qualquer razão, exceção feita de trabalho (De La Torre, 1992 apud Barretto, 1997, p.25). 

 Em 1994, a classificação da OMT foi alterada, concluindo “que turista é todo visitante 

que passa pelo menos uma noite num estabelecimento de alojamento coletivo ou num 

alojamento privado” (Cunha, 2001, p.19). 

 Para a União Internacional das Organizações Oficiais de Viagens (IUOTO), em 1968, 

o turista é um tipo de visitante que realiza pelo menos uma pernoite em um país ou região 
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diferente daquele lugar em que reside habitualmente, sem o objetivo de realizar um trabalho 

remunerado, e permanece um mínimo de 24 horas (Barretto, 1997). 

 Já os excursionistas, de acordo com Barretto, “são aqueles visitantes que não param 

para uma pernoite, mas que atravessam o país ou região. Um excursionista permanece 

menos de 24 horas e inclui viajantes de um dia e pessoas fazendo cruzeiro” (Barretto, 1997, 

p. 26). 

 Em 1994, a OMT substituiu o termo excursionista pelo termo visitante do dia . O 

“visitante do dia é todo visitante que não passa a noite no local visitado” (Cunha, 2001, p.19) 

Em Rancho Queimado é muito freqüente a visita de parentes que residem no centro 

urbano da grande Florianópolis aos seus familiares locais. Muitas famílias que moram na 

capital têm pais ou parentes próximos em Rancho Queimado, e costumam visitá-los em finais 

de semana. 

Estes visitantes não utilizam a oferta turística local. Ou seja, a sua permanência no 

local depende exclusivamente das relações interpessoais (parentesco e amigos), não se 

constituindo em uma demanda turística. A hospedagem, os serviços de traslados, os passeios, 

as refeições e outros serviços essencialmente turísticos não são demandados por este tipo de 

visitantes 

Assim, apesar da presença regular de visitantes que vão à Rancho Queimado para 

visitar parentes e amigos e que pernoitam em suas residências ser bastante comum, ela não 

pode ser confundida com a classificação da OMT, na condição de excursionista ou visitante 

do dia. Ou seja, estes visitantes que pernoite no destino não são identificadas por estatísticas 

oficiais advindas de meios de hospedagem, uma vez que não são classificados como 

“turistas”. 

De acordo com Guzzatti (2003), o atual volume de visitantes em Rancho Queimado 

ocorre principalmente por causa do êxodo rural das décadas passadas. O êxodo rural da região 

formou um contingente de parentes e amigos que foram embora e têm em Rancho Queimado 

os familiares que permaneceram. Devido à baixa dinâmica econômica e ao isolamento dos 

pequenos municípios da região, durante muito tempo o êxodo rural foi uma realidade. Os 

jovens buscavam nas grandes cidades opções de estudo e trabalho, sendo que a maioria dos 

que saiam para estudar acabavam fixando residência em outras localidades (Guzzatti, 2003, 

p. 90). Por isto, nas décadas seguintes, a visita de descendentes à terra dos seus parentes foi 

um fenômeno comum na região. 
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  Dantas (1997) realizou uma pesquisa de campo em Rancho Queimado com o intuito 

de identificar a potencialidade turística da cidade durante a sexta edição da Festa do Morango. 

De acordo com a pesquisadora, a maioria dos 34 visitantes entrevistados na festa “ estavam 

acompanhados de suas famílias, e foram até o local da festa em seus carros. Fato esse 

observado pela grande quantidade de carros na localidade (Dantas, 1997, p.57). A 

pesquisadora também constatou que 91,17% dos visitantes vinham das microrregiões de 

Florianópolis e apenas 8,82% de outras regiões. Das 34 pessoas entrevistadas, 2 pessoas 

pernoitaram na cidade naquele dia (Dantas, 1997). 

 Estes visitantes da década de 1990 foram os primeiros personagens que influenciaram 

no despertar do fenômeno turístico em Rancho Queimado. Na condição de observadores e 

conhecedores do lugar, os visitantes atuaram como propagadores das características de 

Rancho Queimado como o clima, a paisagem, os traços culturais e a localização geográfica. 

 Na década de 1990, este movimento de divulgação da singularidade do espaço, passou 

a ser intensificado por causa da facilidade do acesso ao município. Esta propaganda pessoal 

entre as redes de relacionamento dos visitantes da cidade se tornou cada vez mais sistemática, 

corrente e pulverizada, principalmente após os investimentos locais na área de turismo. 

E a principal conseqüência da divulgação do espaço rancho-queimadense como um 

destino singular, proporcionou o despertar de uma oportunidade de negócio diferente da 

atividade turística: a comercialização de imóveis rurais. 

O perfil do novo visitante de Rancho Queimado era aquele que morava fora, visitava 

seus parentes e se hospedava na casa da família. Depois retornava à sua residência principal 

na região urbana da capital. Este público começou a formar uma demanda potencial para 

aquisição de imóveis na cidade.  

O mercado imobiliário para a venda de sítios, terrenos e casas de campo em Rancho 

Queimado se tornou pujante e reconfigurou o mapa fundiário do município. 

Assim, diferente do que se pretendia com os investimentos em turismo em Rancho 

Queimado, a convergência das características singulares do lugar (o acesso e a proximidade 

da capital, aumento da procura por lazer e descanso, clima e paisagem singulares, terras 

acessíveis para compra em função do declínio da agricultura, e o acolhimento da comunidade 

para o “turismo”) despertou o interesse por investimentos imobiliários. 

 



 
 

69 
 

1.1  Rancho Queimado : um destino  

 

Em três momentos históricos houve o aquecimento do mercado imobiliário por causa 

da demanda por segundas residências em Rancho Queimado: 1) o primeiro momento com 

destaque na construção de casas de campo e repouso nas década de 1920 à 1960, por causa do 

clima da cidade; 2) no segundo momento,  com maior destaque na compra de sítios no interior 

do município pelos sitiantes a partir dos anos 1980, após a construção da BR 282 e;                 

3) o terceiro momento, com a massificação da compra de lotes em condomínios rurais 

estruturados de maneira comercial a partir dos anos 2000. 

O primeiro momento de aquisição de segundas residências em Rancho Queimado 

ocorreu a partir da década de 1920 até 1960, no embalo do clima ideal para melhora da saúde 

e repouso de pessoas com enfermidades no pulmão.  

De acordo com Nair Beretta, desde a década de 1950 já havia algumas famílias que 

compravam terrenos e faziam casas para se hospedar no final de semana ou nas férias. “Eles 

vinham, hospedavam-se no hotel da minha avó, por  um tempo, gostavam e compravam 

terreno para fazer casas. Umas quantas casas foram feitas assim!”. A avó de Nair era 

proprietária do principal hotel na Praça de Rancho Queimado nas décadas de 1940 a 1950. 

Nair descreveu em entrevista o nome de algumas famílias que se hospedaram no hotel e logo 

depois comprarem terrenos e construíram casas na praça de Rancho Queimado. 

 
Aquele terreno da (sra) Melita na esquina, era uma casa de família. A 
família do Salum comprou o chão e fez outra casa. Ali no morro 
também tem uma casa: hoje é do meu irmão. A família Bruggemann 
de Florianópolis também ficou hospedada aqui na avó, gostaram da 
cidade, compraram um terreno e fizeram uma casa. Assim quantas 
famílias que eu não me lembro bem, mas sei que fizeram casas. Eles 
ficavam fim de semana, ou um tempo na cidade. Casais com a família 
passavam férias aqui.  Diziam que o clima era bom. A família 
Meumann também fez uma casa. Eles eram hóspedes da avó. Vinham 
quase todo fim de semana. Aí então nas férias eles vinham (alguns 
hóspedes), compraram um terreno e faziam casa também.  Muitos 
tinham pneumonia ou qualquer coisa e vinham descansar. Esse 
Meumann até se curou aqui. Esse período começou quando eu ainda 
era moça, antes do 20 anos. Depois a minha avó continuou com o 
hotel e ainda tinha movimento.  

 

Nair presenciou o movimento de visitantes até a metade da década de 1970, quando 

caiu o movimento de caminhões que passavam por dentro de Rancho Queimado e caiu o 

movimento do hotel, após a construção de BR 282. 
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 O Oswaldo Scwabe também presenciou a construção de casas próximo da praça de 

Rancho Queimado nas décadas de 1940 à 1960. Em entrevista ele conta o nome das primeiras 

famílias as quais se recorda que construíram segundas residências.   

Aqui em baixo (aponta o lugar) ali onde é a casa da Melita tinha a 
casa do Salum. Havia também a família dos Steffens. Ali onde é 
supermercado do Zezão (praça), tinha um casarão, de madeira 
naquele tempo, que enchia de gente. Tinha dormitório. Pouco após o 
posto de gasolina tem uma casa no morro. Foi gente da cidade que 
construiu ali. Na frente da fabrica de bebidas, do outro lado da rua, 
tem outra casa na beira do rio. Aquele era dos Neumann de 
Florianópolis. Tinha a família dos Bruggemann, dos Salum, gente de 
Florianópolis. Tinha a família dos Rickenback! Eles vinham pra cá 
para passar verões. 

 

 Daquela época até as décadas de 1950 e 1960, a aquisição das segundas residências 

em Rancho Queimado se dava mais pela questão do clima.  

 De acordo com Altamiro Diniz, a partir da década de 1960 vieram as primeiras 

famílias comprar terrenos e construir casas de segunda residência em Taquaras. Naquela 

época nós já sabíamos que aqui seria um lugar pro turismo, porque muitas pessoas vinham 

para cá ou para o Boa Vista e tinham interesse em comprar terrenos pra construir casas de 

campo. 

Nesse primeiro período de comércio imobiliário na cidade, a principal característica 

das casas de segunda  residência é que se localizavam próximo a um pequeno centro urbano: 

ou a praça de Taquaras, ou a praça de Rancho Queimado. Ou seja, a intenção da compra dos 

imóveis não era a vida no campo com as implicações do trabalho no campo como plantação 

de árvores frutíferas, hortas, criação de animais ou trabalhos que exigissem a contratação de 

chacareiros.   

 O segundo momento histórico de aquisição de terrenos para construção de segundas 

residências ocorreu a partir do final da década de 1970 até final de 1990, sendo a década de 

1980 o período de dinamização do transito na BR 282 e a facilidade do acesso à Rancho 

Queimado. O interesse pela posse da terra na cidade crescia cada vez mais. 

De acordo com Altamiro Diniz, somente a partir do final da década de 1970 que 

começou a compra de sítios. Na estrada até Taquaras a família do senhor Altamiro Phillippi 

e seus parentes Paulo e Marcelo Phillippi compraram uma propriedade e construíram 

chalés. Na Boa Vista entre 1975 e 1985 o Neri Schutz fez uma construção de cabanas com 

lareiras. Lá também havia na década de 1970 o hotel da dona Maria Valtrick.  
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 Altamiro comenta que até 1977 o INCRA não permitia o loteamento de terras rurais. 

As escrituras públicas até aquela data, em Rancho Queimado, só podiam ser feitas de 25 

hectares para cima. Por isto a compra de terrenos até aquela data era feita somente através de 

recibos. 

O início deste novo movimento comercial acerca da terra rural teve sua origem nos 

visitantes descendentes, parentes de moradores ou amigos que eventualmente iam à Rancho 

Queimado e que se tornaram os principais interessados em possuir uma propriedade no local 

para usufruto dos benefícios do clima, da paisagem, da proximidade da capital e do apego aos 

valores dos conhecidos ou parentes locais. O interesse deste público não era o consumo da 

oferta turística, mas sim a aquisição de uma propriedade local para usufruir dos atrativos sem 

custos com serviços turísticos. 

 Em entrevista realizada no dia 04 de abril de 2009, o Secretário de Turismo do 

Município, Nazareno Floriano, afirmou que a demanda por terras em Rancho Queimado 

cresceu muito nos últimos 15 anos. Tanto por terras produtivas na agricultura como por 

investimentos imobiliários, mais especificamente compradores de sítios e investidores de 

condomínios rurais. 

 A principal característica do segundo ciclo de compra de segundas residências é que 

os terrenos adquiridos se enquadravam como sítios ou chácaras. As propriedades eram 

maiores e afastadas do pequeno centro urbano municipal. 

 O atual Secretário de Turismo do Município, Nazareno Floriano, foi investido pela 

primeira vez na pasta do turismo no ano 2000, na primeira gestão do prefeito Mério Cesar 

Goedert, de 1997 à 2001. Continuou sendo secretário da mesma pasta no segundo mandato, 

onde também ocupou a pasta de Chefe de Gabinete do Prefeito. Concedeu uma entrevista 

onde afirma que quando chegou na prefeitura “já existiam muitos sitiantes no município 

desde a metade da década de 1990. As pessoas chamavam de sitiante porque possuíam sítios. 

No início os primeiros investidores tinham sítios e compravam propriedades bem maiores do 

que os lotes de condomínios”. 

 De acordo com ele os primeiros sitiantes independentes (sem terrenos em 

condomínios) surgiram na Queimada Grande. A Queimada Grande é uma localidade de 

Rancho Queimado que fica a 4 km da praça do município. A principal característica da 

localidade é o fato de ficar do outro lado da BR 282, onde não há espaços urbanos.  

 



 

Queimada Grande: local de compra de terra dos primeiros sitiantes no município.

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Rancho Queimado, 2008.
Adaptações: Carlos Eduardo Pitz 

 

De acordo com Floriano, os primeiros sitiantes vieram de Florianópolis e compraram 

sítios com vários hectares de terra. A localidade da Queimada Grande, onde os primeiros 

compraram terras, possui apenas uma estrada de acesso e um volume de terras bastante 

grande, como se pode ver na imagem acima.

 O entrevistado afirma que quando chegou à prefeitura de Rancho Queimado, os 

representantes locais já estavam receosos sobre o desenrolar histórico que a expansão de sítios 

na cidade pudesse acarretar no futuro. De acordo co

possuíam maiores porções de terras e investiam na criação de animais ou pequenas 

plantações. Eles tinham interesse na terra, além do fato de possuírem casas para descanso”. 

 A prefeitura não tem catalogado exatamente 

chegou. No entanto é sabido que comumente os proprietários de sítios ou chácaras costumam 

ter alguma ligação com o município: pessoas que não moram mais em Rancho Queimado mas 

receberam a terra como herança; descend

tarde; visitantes assíduos do lugar;  empresários que compraram terras no lugar por apreciar a 

vida que tinham no campo quando eram crianças ou adolescentes, enfim, a compra de sítios 

ocorria através de negociação entre duas pessoas físicas: o dono da terra e o comprador 

forasteiro. 

Queimada Grande: local de compra de terra dos primeiros sitiantes no município.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rancho Queimado, 2008. 

com Floriano, os primeiros sitiantes vieram de Florianópolis e compraram 

sítios com vários hectares de terra. A localidade da Queimada Grande, onde os primeiros 

compraram terras, possui apenas uma estrada de acesso e um volume de terras bastante 

mo se pode ver na imagem acima. 

O entrevistado afirma que quando chegou à prefeitura de Rancho Queimado, os 

representantes locais já estavam receosos sobre o desenrolar histórico que a expansão de sítios 

na cidade pudesse acarretar no futuro. De acordo com ele, “os primeiros sitiantes sempre 

possuíam maiores porções de terras e investiam na criação de animais ou pequenas 

plantações. Eles tinham interesse na terra, além do fato de possuírem casas para descanso”. 

em catalogado exatamente a data em que cada família ou investidor 

chegou. No entanto é sabido que comumente os proprietários de sítios ou chácaras costumam 

ter alguma ligação com o município: pessoas que não moram mais em Rancho Queimado mas 

receberam a terra como herança; descendentes que compraram terras no município anos mais 

tarde; visitantes assíduos do lugar;  empresários que compraram terras no lugar por apreciar a 

vida que tinham no campo quando eram crianças ou adolescentes, enfim, a compra de sítios 

ociação entre duas pessoas físicas: o dono da terra e o comprador 
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Queimada Grande: local de compra de terra dos primeiros sitiantes no município. 
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O primeiro registro escrito que possuímos sobre o termo sitiante vem do trabalho 

realizado por Ana Lucia Dantas (1997). De acordo com ela, o termo sitiante é utilizado pela 

comunidade local: “proprietários de sítios oriundos de outras localidades são denominados 

pela municipalidade como sitiantes e estão sendo cadastrados pela prefeitura” (Dantas, 

1997, p 56). 

 Estes sitiantes começaram a se multiplicar no início da década de 1990, com a 

facilidade do acesso ao município depois da BR 282 estar asfaltada e o preço acessível das 

terras. Segundo Guzzatti (2003), pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, as 

encostas da Serra Geral tiveram grande demanda pela compra de terras das populações locais 

por sitiantes, principalmente porque o empobrecimento das pessoas no campo em décadas 

atrás propiciou um preço atrativo para investimentos. 

 
 
Os municípios das encostas da Serra Geral são marcados pela 
presença da agricultura familiar como base de sua vida econômica e 
social, enfrentando as mesmas dificuldades antes citadas. Não raro, 
Nesses municípios, a venda de terras para sitiantes, a exploração da 
mata nativa para a fabricação de carvão vegetal ou o reflorestamento 
tem sido a alternativa encontrada por muitos de seus agricultores para 
suprirem suas necessidades básicas (mesmo que na maioria das vezes 
essa escolha acabe piorando suas condições de vida e saúde). As 
dificuldades encontradas pelos agricultores têm provocado um forte 
processo de esvaziamento populacional e de empobrecimento no meio 
rural, com claros reflexos negativos sobre o seu patrimônio cultural e 
ambiental (Guzzatti, 2003, p.21) 
 
 

Parentes, amigos ou investidores da agricultura foram os primeiros a adquirir terrenos 

no município. Até o final da década de 1980, a compra de sítios era pouco expressiva. Mas a 

partir da metade da década de 1990 aos anos de 2000, as terras em Rancho Queimado já 

estavam se valorizando por dois motivos: ressurgimento do potencial agrícola do município 

com a questão do morango; as compras de sítios, chácaras e construções de casas de campo 

por pessoas de fora. 

A conseqüência da aquisição de terras no final do século XX foi a construção de 

segundas residências em volume exponencial, muito superior ao identificado nas décadas 

1950 e 1960. As segundas residências em Rancho Queimado começavam a ser construídas 

por cada vez mais pessoas. 

O contexto para o comércio de imóveis não poderia ser melhor no município. Além 

das singularidades tradicionais de Rancho Queimado, que envolvem a questão da paisagem, 
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do clima e do acesso rápido e prático a um grande centro urbano, a comunidade local ainda 

realizava na década de 1990 investimentos locais com o objetivo de fomentar o turismo, em 

função da baixa rentabilidade da agricultura. 

Todas as condições corroboravam para o crescimento das vendas de sítios rurais, 

principalmente pela promoção que os próprios visitantes que compravam os sítios acabavam 

fazendo do lugar às pessoas do seu círculo de relacionamento pessoal. 

À medida que foi crescendo a quantidade de negócios imobiliários, esta demanda foi 

alterando a paisagem de maneira que convergisse nos interesses dos investidores locais em 

aproveitar as oportunidades de negócios.  Este processo de alteração na paisagem pode 

ocorrer através de interesses públicos ou privados, locais ou externos. De acordo com Milton 

Santos (1994), a paisagem produz o objeto e o objeto produz a paisagem. A paisagem não se 

cria de uma só vez, mas por acréscimos, substituições, dentro da lógica de produção do 

momento histórico. “A lógica pela qual se faz um objeto no passado era a lógica de 

produção daquele momento. Uma paisagem é uma escrita sobre outra, é um conjunto de 

objetos que têm idades diferentes, é uma herança de muitos diferentes momentos” (Santos, 

1994, p. 65). 

Ao final deste período, em que a comunidade local procurou organizar o cenário para 

preconizar o despertar do fenômeno turístico na localidade, as ações acabaram por fomentar 

novas oportunidades de negócios no mercado imobiliário local. 

Foi nesse contexto que se iniciou o terceiro momento histórico de aquisição e 

construção de segundas residências, com a chegada dos investimentos de capital privado na 

construção de condomínios rurais em Rancho Queimado 

A principal característica deste momento histórico foi a transformação da construção e 

compra de segundas residências em um comércio profissional de imóveis. Se antes a compra e 

venda de terras se dava entre pessoas físicas, proprietários locais em negociação com 

compradores de fora, agora a terra passaria a ser comprada por investidores privados que a 

loteiam grandes propriedades para venda. 

No início, os primeiros condomínios rurais instalados em Rancho Queimado surgiram 

sem a intenção de investimento de capital, mas sim pelo loteamento de terra do proprietário 

para conhecidos e amigos. Foi desta maneira que na década de 1990 surgiu o Condomínio 

Sossego do Rancho. Localizado próximo a divisa de Rancho Queimado com Águas Mornas, o 

Condomínio Rural Sossego do Rancho foi se tornando um condomínio após os investimentos 



 

pessoais do proprietário da terra. Foi assim também que surgiu o Condomínio dos Lins, 

próximo à entrada principal da cidade.

 
Condomínio Sossego do Rancho. Primeiro condomínio rural de Rancho 
Queimado, formado gradativamente ao longo de 15 anos. Imagem de 
duas residências do condomínio (2008).

 
Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2008. 
 
 
Condomínio dos Lins. Condomínio rural familiar formado 
gradativamente desde o final da década de 1990. Imagem da 
condomínio (2008). 
 

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2008. 
 

pessoais do proprietário da terra. Foi assim também que surgiu o Condomínio dos Lins, 

próximo à entrada principal da cidade. 

Condomínio Sossego do Rancho. Primeiro condomínio rural de Rancho 
do gradativamente ao longo de 15 anos. Imagem de 

duas residências do condomínio (2008). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condomínio dos Lins. Condomínio rural familiar formado 
gradativamente desde o final da década de 1990. Imagem da entrada do 
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pessoais do proprietário da terra. Foi assim também que surgiu o Condomínio dos Lins, 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 A partir dos anos 2000, o sucesso dos primeiros condomínios demonstrava a 

oportunidade de negócios que surgia em Rancho Queimado. A venda de terras agora não era 

realizada somente para investimentos futuros do comprador. Ou seja, a responsabilidade sobre 

a infraestrutura básica (saneamento, iluminação, segurança) agora não era mais problema para 

o comprador. 

Os investimentos privados na construção de condomínios rurais tinham a p

permitir a venda de lotes no meio rural, mas sem a demanda de sítio ou chácara, e sim com a 

infraestrutura básica já entregue ao comprador do lote. Os lotes maiores têm a média de  

máximo 2000 metros quadrados, diferente dos hectares negociados 

momento anterior. 

O foco da construção de segunda residência no campo mudou do estilo “sítio/chácara” 

para “residência campestre em condomínio fechado”. As principais características desta forma 

de construção de segundas residência

organização dos lotes em condomínios privados sem acesso de terceiros (muros e segurança 

privada); infraestrutura básica sob a responsabilidade do condomínio (investidor); padrões 

mínimos de construção de acordo com as regras do condomínio; ausência de atividades 

agropastoris; construção de áreas de lazer comum dentro dos condomínios (lagos, 

churrasqueiras, parques); maior proximidade espacial entre vizinhos.
 

Condomínio Rural Amigos do Rancho, a
Infraestrutura: boa estrada, rede de energia e loteamento da terra com a 
paisagem típica local (2008). 

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2009. 

A partir dos anos 2000, o sucesso dos primeiros condomínios demonstrava a 

oportunidade de negócios que surgia em Rancho Queimado. A venda de terras agora não era 

te para investimentos futuros do comprador. Ou seja, a responsabilidade sobre 

a infraestrutura básica (saneamento, iluminação, segurança) agora não era mais problema para 

Os investimentos privados na construção de condomínios rurais tinham a p

permitir a venda de lotes no meio rural, mas sem a demanda de sítio ou chácara, e sim com a 

infraestrutura básica já entregue ao comprador do lote. Os lotes maiores têm a média de  

máximo 2000 metros quadrados, diferente dos hectares negociados nas compras de sítios no 

O foco da construção de segunda residência no campo mudou do estilo “sítio/chácara” 

para “residência campestre em condomínio fechado”. As principais características desta forma 

de construção de segundas residências são: diminuição do tamanho da terra (agora são lotes); 

organização dos lotes em condomínios privados sem acesso de terceiros (muros e segurança 

privada); infraestrutura básica sob a responsabilidade do condomínio (investidor); padrões 

ão de acordo com as regras do condomínio; ausência de atividades 

agropastoris; construção de áreas de lazer comum dentro dos condomínios (lagos, 

churrasqueiras, parques); maior proximidade espacial entre vizinhos. 

mínio Rural Amigos do Rancho, a 2 km da BR 282. 
Infraestrutura: boa estrada, rede de energia e loteamento da terra com a 
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A partir dos anos 2000, o sucesso dos primeiros condomínios demonstrava a 

oportunidade de negócios que surgia em Rancho Queimado. A venda de terras agora não era 

te para investimentos futuros do comprador. Ou seja, a responsabilidade sobre 

a infraestrutura básica (saneamento, iluminação, segurança) agora não era mais problema para 

Os investimentos privados na construção de condomínios rurais tinham a proposta de 

permitir a venda de lotes no meio rural, mas sem a demanda de sítio ou chácara, e sim com a 

infraestrutura básica já entregue ao comprador do lote. Os lotes maiores têm a média de  

nas compras de sítios no 

O foco da construção de segunda residência no campo mudou do estilo “sítio/chácara” 

para “residência campestre em condomínio fechado”. As principais características desta forma 

s são: diminuição do tamanho da terra (agora são lotes); 

organização dos lotes em condomínios privados sem acesso de terceiros (muros e segurança 

privada); infraestrutura básica sob a responsabilidade do condomínio (investidor); padrões 

ão de acordo com as regras do condomínio; ausência de atividades 

agropastoris; construção de áreas de lazer comum dentro dos condomínios (lagos, 

 



 

Três casas no Condomínio Amigos do Rancho (2008).

 
Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2008. 
 

 

O crescimento da venda de terras e lotes em condomínios para a construção de 

segundas residências ganhou grande impulso 

(2004), pesquisador da Universidade de São Paulo, publicou artigo cient

Turismo e Análise (ECA-USP) no ano de 2004, onde escreveu sobre o agroturismo como 

atividade empreendedora em Rancho Queimado.

Segundo ele, naquele ano de 2004 já se percebia um 

quantidade de pessoas no município d

Em médio e longo prazos poderá colocar em risco o principal recurso turístico da cidade: a 

paisagem natural (Emmendoerfer , 2004 p.174)

De acordo com o Secretário de Turismo do município, Nazareno Floriano,

Queimado possui hoje 37 condomínios rurais, entre pequenos, médios, grandes, em processo 

de investimentos ou já legalizados junto à prefeitura. Destes 37, 23 já deram entrada no 

processo de formalização do condomínio junto à prefeitura.

Até o ano de 2005 não havia tributação municipal sobre as segundas residências no 

município que estivessem localizadas no meio rural. As residências consideradas urbanas, ou 

seja, cuja iluminação pública e manutenção das estradas, construção de calçadas e 

infraestrutura básica de saneamento, eram tributadas normalmente através do IPTU.

Três casas no Condomínio Amigos do Rancho (2008). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O crescimento da venda de terras e lotes em condomínios para a construção de 

segundas residências ganhou grande impulso a partir dos anos 2003/2004. Emmendoerfer 

(2004), pesquisador da Universidade de São Paulo, publicou artigo cient

USP) no ano de 2004, onde escreveu sobre o agroturismo como 

atividade empreendedora em Rancho Queimado. 

, naquele ano de 2004 já se percebia um aumento significativo na 

quantidade de pessoas no município de Rancho Queimado devido às segundas residências. 

Em médio e longo prazos poderá colocar em risco o principal recurso turístico da cidade: a 

(Emmendoerfer , 2004 p.174) 

De acordo com o Secretário de Turismo do município, Nazareno Floriano,

Queimado possui hoje 37 condomínios rurais, entre pequenos, médios, grandes, em processo 

de investimentos ou já legalizados junto à prefeitura. Destes 37, 23 já deram entrada no 

processo de formalização do condomínio junto à prefeitura. 

e 2005 não havia tributação municipal sobre as segundas residências no 

município que estivessem localizadas no meio rural. As residências consideradas urbanas, ou 

seja, cuja iluminação pública e manutenção das estradas, construção de calçadas e 

ura básica de saneamento, eram tributadas normalmente através do IPTU.
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O crescimento da venda de terras e lotes em condomínios para a construção de 

dos anos 2003/2004. Emmendoerfer 

(2004), pesquisador da Universidade de São Paulo, publicou artigo científico na revista 

USP) no ano de 2004, onde escreveu sobre o agroturismo como 

aumento significativo na 

e Rancho Queimado devido às segundas residências. 

Em médio e longo prazos poderá colocar em risco o principal recurso turístico da cidade: a 

De acordo com o Secretário de Turismo do município, Nazareno Floriano, Rancho 

Queimado possui hoje 37 condomínios rurais, entre pequenos, médios, grandes, em processo 

de investimentos ou já legalizados junto à prefeitura. Destes 37, 23 já deram entrada no 

e 2005 não havia tributação municipal sobre as segundas residências no 

município que estivessem localizadas no meio rural. As residências consideradas urbanas, ou 

seja, cuja iluminação pública e manutenção das estradas, construção de calçadas e 

ura básica de saneamento, eram tributadas normalmente através do IPTU. 
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No entanto, as residências localizadas no meio rural, de sitiantes ou não, eram 

tributadas até 2005 apenas com Imposto sobre Território Rural – ITR e impostos de vendas de 

terras rurais através do INCRA. 

A partir do ano de 2005, com a mudança na legislação municipal, os condomínios 

rurais construídos em Rancho Queimado passaram a ser registrados e fiscalizados na 

prefeitura municipal.  De acordo com a lei, os condomínios rurais, após formalizados junto à 

prefeitura, têm 30 meses de isenção de IPTU para cada lote registrado. Após este período, 

com o lote vendido ou não, o proprietário do condomínio passa a pagar anualmente o IPTU 

sobre os lotes do condomínio. 

O enquadramento das segundas residências como propriedade urbana evidencia as 

representações espaciais dos loteamentos de terras em condomínios fechados, que muito se 

distinguem dos sítios ou chácaras. 

A construção de casas em condomínios rurais em Rancho Queimado se faz com 

residências próximas umas das outras, vias de acesso comuns, saneamento básico, 

distribuição de energia elétrica e ausência de atividades agropastoris. 

Todas estas características se assemelham a um condomínio urbano fechado, sem a 

presença de comércio em seu interior. Um lugar para descanso e lazer privado restrito aos 

condôminos e seus familiares sem a interferência do poder público ou de terceiros. 

O crescimento urbano provocado pela inserção de novas residências, mesmo que 

temporárias, foi transformando a paisagem do lugar e reconfigurando o espaço. No ano de 

2006, Rancho Queimado possuía 731 domicílios particulares permanentes, ou seja, 

residências ocupadas cotidianamente pelos moradores da cidade. Nesses 731 domicílios 

moram 767 famílias. De acordo com a prefeitura municipal, além das 731 casas, existiam 359 

casas de campo registradas com habite-se, que estavam legalizadas no município. Ou seja, 

30% da quantidade de habitações em Rancho Queimado pertenciam a sitiantes ou 

condôminos. Todas elas recolhiam impostos municipais (IPTU), juntamente com todas as 

casas residenciais urbanas. De acordo com a Prefeitura, havia 12 condomínios registrados. Os 

condomínios rurais não pagam impostos territoriais à prefeitura quando são loteados. 

No final do ano de 2008 foram emitidos 3115 carnês de IPTU, sendo que 

aproximadamente 1800 se originaram de lotes de condomínios rurais. Apenas dois anos 

depois, o número de propriedades destinadas às segundas residências subiu cinco vezes. Isso 

aconteceu, de acordo com o Secretario de Turismo, porque os condomínios rurais que 

lotearam as terras receberam escritura publica municipal e, independentemente de possuir 
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casas construídas ou lotes vendidos, depois de 30 meses se inicia a arrecadação do IPTU. 

Quanto à tributação sobre os imóveis dos habitantes locais, há de se considerar que o ITPU 

não incorre apenas sobre residências, mas sobre terrenos urbanos, o que justifica a diferença 

de números de carnê de IPTU em 2008 para o número de residências em 2006. 

Assim, o que se percebe é que o número de lotes ofertados em Rancho Queimado com 

destino à segunda residência cresceu de maneira exponencial durante os últimos 8 anos (anos 

2000 até 2008). Mais uma vez o clima, a paisagem e a localização geográfica influenciaram 

no surgimento de uma nova demanda para o espaço de Rancho Queimado. A demanda pela 

aquisição de lotes em condomínios fechados para construção de casas de campo. 

Esta demanda por aquisição de segundas residências é um fenômeno que ocorre em 

várias destinações turísticas e provocam alterações profundas no espaço. A existência de 

segundas residências pressupõe a presença de pessoas de fora do círculo social cotidiano, o 

que implica na mudança do comportamento, do cotidiano social da cidade e em conflitos que 

são inerentes ao processo de integração do território (Belissário, 2006).   

É notória a intensificação do processo de loteamento das terras rurais rancho-

queimadenses para a construção de condomínios. À medida que o mercado vai se 

restringindo, seja por falta de oferta (novos lotes) ou por falta de demanda (novos 

compradores), a complexidade do sistema vai se acirrando. 

As novas conjunturas mercadológicas vão se diferenciando. Se antes tínhamos a figura 

do sitiante, agora temos o morador de segunda-residência. Se antes eram sítios, agora são 

condomínios. Se antes o imposto se restringia ao ITR (Imposto Territorial Rural), agora se 

submete ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Se antes se negociava entre 

particulares, agora se negocia entre empresas e consumidores. Em suma, se antes a terra era 

de origem simples e acessível, agora é ofertada com sofisticação e alto preço. 

A complexidade das ofertas imobiliárias foi aumentando ao longo dos anos, conforme 

as necessidades e os desejos dos compradores 3. Começaram os investimentos em publicidade 

para venda de lotes dos condomínios rurais. A divulgação estava direcionada para o descanso 

e o lazer: “um sonho em meio à natureza”, “naturalmente único”, “venha viver a natureza”, 

viva o prazer de desfrutar a vida”. Estas mensagens são muito comuns no material publicitário 

dos condomínios em Rancho Queimado. 

 

3. Em 2008 e 2009 foram tiradas várias fotografias dos condomínios rurais. As imagens ajudam a ilustrar como foram 
realizados investimentos para valorizar ao máximo os lotes, e estão disponíveis no Anexo 1 do trabalho. 
 



 

Condomínio Jardim da Serra I, na localidade do Rio dos Quatis, próximo 
a BR 282. Lago construído como equipamento de lazer coletivo do 
condomínio (2008). 

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2009. 
 

O comércio de imóveis no município ficou cada vez mais sofisticado e utilizou

série de valores agregados para aumentar o preço 

de como realizar investimentos nos condomínios de maneira que permitam alcançar públicos 

dispostos a pagar mais para comprar lotes.

Nesse contexto surgem investimentos em paisagismo, reflorestamentos, calçament

e posteriormente em publicidade. O movimento de especulação imobiliária parte do 

pressuposto de que a organização do local, a vizinhança, e a qualidade das construções 

alteram significativamente o preço dos terrenos.

 

Sede recreativa (esquerda) e entr

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2009. 

Condomínio Jardim da Serra I, na localidade do Rio dos Quatis, próximo 
construído como equipamento de lazer coletivo do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O comércio de imóveis no município ficou cada vez mais sofisticado e utilizou

série de valores agregados para aumentar o preço dos terrenos. A ideia principal gira em torno 

de como realizar investimentos nos condomínios de maneira que permitam alcançar públicos 

dispostos a pagar mais para comprar lotes. 

contexto surgem investimentos em paisagismo, reflorestamentos, calçament

e posteriormente em publicidade. O movimento de especulação imobiliária parte do 

pressuposto de que a organização do local, a vizinhança, e a qualidade das construções 

alteram significativamente o preço dos terrenos. 

Sede recreativa (esquerda) e entrada do condomínio (direita) Jardim da Serra (2009).
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O comércio de imóveis no município ficou cada vez mais sofisticado e utilizou-se uma 

dos terrenos. A ideia principal gira em torno 

de como realizar investimentos nos condomínios de maneira que permitam alcançar públicos 

contexto surgem investimentos em paisagismo, reflorestamentos, calçamentos, 

e posteriormente em publicidade. O movimento de especulação imobiliária parte do 

pressuposto de que a organização do local, a vizinhança, e a qualidade das construções 

ada do condomínio (direita) Jardim da Serra (2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Visão da infraestrutura em construção para a venda de lotes. Condomínio 
Costa da Serra (2009). 

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2009. 
 

As regras deste mercado e a

investimentos em padrões cada vez mais elevados para atrair a atenção dos consumidores de 

maior poder aquisitivo . Isto justifica a presença de dois clubes de golfe no município, cujos 

campos de partida estão estrategicamente posicionados no centro dos empreendimentos.

 Notadamente este esporte é praticado por pessoas de alto poder aquisitivo. A 

divulgação destes condomínios junto a este público eleva o padrão da vizinhança, que por sua 

vez eleva o preço dos lotes, que 

o sistema. 
 

Visão ampla dos loteamentos e do lago construído do Condomínio e 
Golf Clube Costa da Serra I, Invernadinha (2008).

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2009. 

Visão da infraestrutura em construção para a venda de lotes. Condomínio 

 

As regras deste mercado e a especialização na oferta imobiliária incentivam 

investimentos em padrões cada vez mais elevados para atrair a atenção dos consumidores de 

maior poder aquisitivo . Isto justifica a presença de dois clubes de golfe no município, cujos 

o estrategicamente posicionados no centro dos empreendimentos.

Notadamente este esporte é praticado por pessoas de alto poder aquisitivo. A 

divulgação destes condomínios junto a este público eleva o padrão da vizinhança, que por sua 

lotes, que atraem consumidores de alto poder aquisitivo, realimentando 

Visão ampla dos loteamentos e do lago construído do Condomínio e 
Golf Clube Costa da Serra I, Invernadinha (2008). 
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especialização na oferta imobiliária incentivam 

investimentos em padrões cada vez mais elevados para atrair a atenção dos consumidores de 

maior poder aquisitivo . Isto justifica a presença de dois clubes de golfe no município, cujos 

o estrategicamente posicionados no centro dos empreendimentos. 

Notadamente este esporte é praticado por pessoas de alto poder aquisitivo. A 

divulgação destes condomínios junto a este público eleva o padrão da vizinhança, que por sua 

consumidores de alto poder aquisitivo, realimentando 



 

Condomínio e Golf Club Santa Rita, Rio dos Bugres, Rancho Queimado 
(2009). 

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2009. 
 

As consequências destes investimentos para o município poderão ser medidas no 

longo prazo. De fato, o mercado imobiliário tem como principal 

apresentação de resultados frente a outros mercados. A relação capital x retorno acompanha 

as vendas gradativas dos lotes, que acabam sendo vendidos no decorrer de anos.

 No entanto, independentemente dos resultados socioambienta

investimentos, o que de fato se percebe é que não se trata

turístico. Os condomínios não representam a formação direta de uma oferta turística, pois o 

produto final produzido não se oferece ao turista, mas

Com isto não se quer dizer que este movimento não influencia o desenvolvimento do 

turismo. Indiretamente toda a cadeia imobiliária afeta significativamente na promoção do 

turismo, uma vez que incentiva novos investimentos em

transporte, comércio e serviços públicos.

O que se quer destacar é que os investimentos em oferta turística, que compreendem 

desde o traslado, até a estadia e posteriormente a partida do turista, num complexo de servi

disponíveis para consumo, não foram as consequências do movimento pró

município. 

O que se percebe é que a visão e os valo

fomentando na década de 1990 para o despertar do turismo, apenas reforçaram o 

desenvolvimento de um mercado imobiliário privado.

Santa Rita, Rio dos Bugres, Rancho Queimado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As consequências destes investimentos para o município poderão ser medidas no 

longo prazo. De fato, o mercado imobiliário tem como principal característica a demora na 

apresentação de resultados frente a outros mercados. A relação capital x retorno acompanha 

as vendas gradativas dos lotes, que acabam sendo vendidos no decorrer de anos.

No entanto, independentemente dos resultados socioambientais e econômicos destes 

o se percebe é que não se trata de investimentos no mercado 

turístico. Os condomínios não representam a formação direta de uma oferta turística, pois o 

produto final produzido não se oferece ao turista, mas sim ao investidor imobiliário.

Com isto não se quer dizer que este movimento não influencia o desenvolvimento do 

turismo. Indiretamente toda a cadeia imobiliária afeta significativamente na promoção do 

turismo, uma vez que incentiva novos investimentos em infraestrutura de apoio: alimentação, 

transporte, comércio e serviços públicos. 

O que se quer destacar é que os investimentos em oferta turística, que compreendem 

desde o traslado, até a estadia e posteriormente a partida do turista, num complexo de servi

disponíveis para consumo, não foram as consequências do movimento pró

O que se percebe é que a visão e os valores que a comunidade acreditava

fomentando na década de 1990 para o despertar do turismo, apenas reforçaram o 

nvolvimento de um mercado imobiliário privado. 

 

82 

As consequências destes investimentos para o município poderão ser medidas no 

característica a demora na 

apresentação de resultados frente a outros mercados. A relação capital x retorno acompanha 

as vendas gradativas dos lotes, que acabam sendo vendidos no decorrer de anos. 

is e econômicos destes 

de investimentos no mercado 

turístico. Os condomínios não representam a formação direta de uma oferta turística, pois o 

sim ao investidor imobiliário. 

Com isto não se quer dizer que este movimento não influencia o desenvolvimento do 

turismo. Indiretamente toda a cadeia imobiliária afeta significativamente na promoção do 

infraestrutura de apoio: alimentação, 

O que se quer destacar é que os investimentos em oferta turística, que compreendem 

desde o traslado, até a estadia e posteriormente a partida do turista, num complexo de serviços 

disponíveis para consumo, não foram as consequências do movimento pró-turismo no 

res que a comunidade acreditava estar 

fomentando na década de 1990 para o despertar do turismo, apenas reforçaram o 



 
 

83 
 

Assim, toda aquela expectativa da conversão dos atrativos singulares locais em rendas 

advindas do turismo não foi realizada pelo mercado. A figura do turista, com seu modo 

particular de consumir o produto turístico local, não chegou ao município. 

Por outro lado, indiscutivelmente houve o incremento da chegada de visitantes 

interessados em adquirir propriedades. Bem como o estabelecimento de novas famílias 

residentes nos finais de semana no lugar provocaram o surgimento da oferta de produtos não 

turísticos: supermercados, farmácias, padarias, prestação de serviços de caseiro e doméstica, 

comércio de materiais de construção e corretores de imóveis.  

No entanto, o que se quer reafirmar é que este incremento na oferta do mercado local 

que servirá de suporte ao turista não pode ser confundido com o resultado dos investimentos 

em oferta turística realizados pela comunidade na década de 1990. De nada adianta possuir 

supermercados, farmácias e restaurantes se os serviços essencialmente turísticos não 

conduzirem o turista a uma vivência no lugar. A condução de roteiros, os guias turísticos, a 

recepção nos atrativos, a venda de produtos regionais, as apresentações artísticas, enfim, o 

tipo de serviço disponível essencialmente para turistas. 

Os proprietários de segunda residência em Rancho Queimado possuem uma 

vinculação com o lugar mais profunda do que apenas a vivência do fenômeno turístico local. 

Não utilizam nenhuma oferta turística, componente fundamental para a ocorrência do 

fenômeno turístico, e possuem um comportamento muito semelhante ao de um residente. 

Nesse caso um residente temporário. 

Ou seja, o proprietário de segunda residência em Rancho Queimado, apesar de 

incrementar a economia local, não pode ser visto com o protagonista do desenvolvimento do 

turismo local, pois não se trata efetivamente de um turista. 

Em pesquisa realizada em 2006 através da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina 

em parceria com a Prefeitura de Rancho Queimado, foram entrevistados quatro proprietários 

de hotéis e pousadas na cidade, com o objetivo de identificar a relação de seu 

empreendimento com o movimento de sitiantes, parentes e seus amigos ou convidados (Pitz, 

2006). 

Foram entrevistados os administradores do Hotel Fazenda Águas Claras, Pousada 

Pinheiral, Pousada do Tropeiro e Pousada Estação da Natureza. A vinculação dos 

depoimentos aos nomes das pessoas foram preservados por solicitação dos entrevistados. 
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A primeira questão se referia ao termo concorrência. Perguntou-se aos empresários: 

As segundas residências podem ser consideradas concorrentes ao seu 

empreendimento? 

Entrevistado A: 

“Não, o nosso público não é esse. Às vezes as pessoas me perguntam se tem muita 

gente que vem visitar os condomínios e se hospedam aqui ... nunca vi nenhum cliente 

comentar isso”. 

Entrevistado B:  

“Não, os sitiantes dormem nas suas casas, mas às vezes almoçam aqui. Agora dizer 

que tem gente que fica aqui por que veio visitar a casa de alguém eu nunca ouvi... 

Aqui a gente trabalha mais com turistas, não com esses sitiantes”. 

Entrevistado C: 

“Não, diretamente por causa dos sitiantes não. Não sei se o fato de terem muitos 

sitiantes ajuda na propaganda boca-à-boca, mas a verdade é que nunca recebemos 

pessoas aqui por influência direta desses sitiantes”. 

 

Os próprios empresários do ramo do turismo local, que investiram em oferta turística 

na década de 1990 e 2000, confirmaram que os públicos alvos dos seus empreendimentos são 

turistas, pois os moradores de segunda residência têm outras demandas locais. 

Procuramos identificar se a presença de segundas residências é uma ameaça ao 

empreendimento do empresário: 

A presença de segundas residências influencia negativamente de alguma maneira o seu 

empreendimento? 

Entrevistado C: 

“Não, muito pelo contrário. Essas casas de campo que vão sendo construídas só 

valorizam as propriedades de Rancho Queimado, inclusive o nosso negócio. Nunca 

perdi algum turista daqui para que ficasse hospedado em alguma casa. Um negócio 

não tem nada a ver com o outro”. 

Entrevistado D: 

“Para mim não faz diferença nenhuma. Por mais que tenha casa de sitiante em 

Rancho Queimado, o meu negócio vai continuar sendo turista... Eles (os turistas) não 

vêm pra Rancho Queimado pra dormir numa casa, eles vêm pra andar a cavalo, 



 
 

85 
 

comer comida daqui, passear nas trilhas. Como eles vão fazer isso enfurnados numa 

casa?”. 

Entrevistado B: 

“Nem tem como fazer concorrência. As casas não tem infraestrutura que nós temos. 

As casas não tem um serviço profissional, é outra coisa. Aqui em Rancho Queimado 

ninguém paga pra ficar hospedado em casas também nem sei se alguém aluga sua 

casa”. 

 

Percebeu-se, assim, que a vinculação do proprietário de segunda residência com o 

lugar não interage com a oferta turística local, mas sim com a utilização dos atrativos comuns 

locais, como o clima e a paisagem, como forma de contemplação freqüente do espaço. Ou 

seja, o proprietário de segunda residência utiliza sua residência de maneira temporária, porém 

com certa assiduidade, sem depender de ofertas turísticas ativas para se divertir, alimentar-se 

ou repousar. 

Assim, a aquisição da habitação temporária não costuma ter o objetivo de permitir ao 

seu habitante que utilize os serviços turísticos do destino. Muitas vezes é o contrário: o 

proprietário adquire uma segunda residência no destino justamente para não depender dos 

serviços turísticos locais. Assim, os atrativos turísticos públicos como o clima, a paisagem 

natural ou artificial, não oneram o visitante, que curte suas férias em sua casa sem depender 

de serviços turísticos de suporte. 

Outrossim, a habitação temporária implica em um envolvimento do proprietário com 

as responsabilidades legais junto ao poder público e de acompanhamento de sua propriedade, 

mas o deixando, entretanto, completamente descomprometido com os custos que a 

inexistência de sua segunda residência lhe daria cada vez que quisesse voltar ao destino. 

Em conseqüência disto, os habitantes temporários costumam ter hábitos cotidianos no 

destino, diferente dos turistas que se hospedam.  Por estarem com freqüência no lugar, os 

proprietários de segunda residência se sentem mais habitantes temporários do que turistas. 

Buscam a exigência de direitos enquanto munícipes, utilizam os serviços públicos 

frequentemente, têm cuidados com a propriedade privada, adquirem bens de consumo 

duráveis como geladeiras, fogões, e móveis. Realizam a manutenção do domicílio e da 

propriedade, e consomem produtos de utilização habitual e cotidiana de maneira majoritária 

em função de serviços turísticos de alimentação, lazer e transporte. 
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 Na perspectiva do turismo, pode-se dizer que, da mesma maneira que o visitante visita 

seus parentes em Rancho Queimado, hospeda-se na casa dos anfitriões e utiliza dos atrativos 

locais públicos como clima e paisagem, sem utilizar a oferta turística local, o proprietário de 

segundas residências realiza o mesmo movimento, mas com maior freqüência e 

responsabilidade sobre o lugar, uma vez que há uma relação de posse, direitos e obrigações 

com o destino. 

 Assim, a singularidade do espaço rancho-queimadense e os investimentos realizados 

pela comunidade transformaram o lugar em um destino não turístico. Ou seja, um destino 

especial para famílias de fora passarem seu final de semana. Rancho Queimado se 

transformou de caminho da serra a destino de não turistas. 

 
 
 
 
2. RANCHO QUEIMADO: UM DESPERTAR EPISTEMOLÓGICO ? 
 
 

 Em meio à conjuntura econômica regional e à singularidade do lugar, o discurso pró-

turismo no início dos anos 1990 junto com os investimentos públicos e privados ajudaram a 

transformar Rancho Queimado em um município de segundas residências. 

 O mercado imobiliário com foco na segunda residência foi crescendo ao longo dos 

anos, sendo que os sítios ou chácaras deram espaço às casas de campo em condomínios rurais. 

 Tal qual a valorização da terra em balneários costeiros que ocorre por causa da grande 

procura pela casa de praia, em Rancho Queimado a valorização se deu pela demanda por 

casas de campo. Nesta perspectiva, este movimento em Rancho Queimado se assemelhou à 

consolidação do mercado imobiliário em balneários: ambos os mercados se referem à procura 

pela segunda residência.   

No entanto, além da distinção dos desejos do comprador, que realiza seus 

investimentos com motivações bem diferentes entre a casa de campo e a casa da praia, os dois 

modelos de segundas residências também se diferem nas suas consequências sobre o mercado 

turístico. 

 Se a casa de campo traz consigo o apelo à ruralidade, ao descanso, ao sossego e a 

tradição local, a casa de praia remete ao lazer, ao comércio e ao descanso, com a presença 

inevitável de um grande movimento de pessoas durante a alta temporada. Se em Rancho 

Queimado há um grande número de famílias que ocupam suas segundas residências nos finais 
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de semana e feriados, na praia acontece um movimento de alta temporada com a presença de 

milhares de turistas além da presença dos proprietários de segunda residência, em uma 

demonstração típica do fenômeno turístico sazonal. 

 Observa-se que a praia, diferente do campo, é um espaço de alta especulação 

imobiliária não somente para compra e venda de imóveis, mas principalmente para o mercado 

de aluguel de segundas residências. Nesse quesito os investimentos em segundas residências 

na praia diferem dos investimentos em casas de campo em Rancho Queimado. 

 A segunda residência na praia, além de servir ao proprietário e sua família, 

transforma-se em alojamento turístico, ou seja, em oferta de meio de hospedagem para turistas 

que não utilizam a estrutura hoteleira. Serve ao turista além de servir à família do proprietário, 

cobrindo o déficit de oferta de meios de hospedagem das cidades litorâneas. 

Nesse sentido, Tulik (2001) afirma que a “residência secundária é, portanto, um 

alojamento turístico particular, utilizado temporariamente nos momentos de lazer, por 

pessoas que têm o domicílio permanente em outro lugar” (Tulik, 2001 p.7). 

Este tipo de alojamento turístico, como meio de hospedagem, se constitui em uma 

oferta turística. E se constitui como oferta à medida que é demandada através de pagamento, 

ressarcimento pelo serviço (Ansarah, 2002). 

A diferença entre a segunda residência como utilidade privada familiar em função de 

uma oferta turística comercial reside no vínculo de posse do proprietário da segunda 

residência. Quando o imóvel é alugado para terceiros, como no caso da praia, a segunda 

residência se torna um meio de hospedagem (Lage, 1996).  

Assim, na inexistência ou lotação da oferta de hotéis ou pousadas que satisfaçam as 

necessidades dos turistas, estes utilizam o meio de hospedagem alternativo, a segunda 

residência privada, sendo também um contrato temporário de prestação de serviço que não 

implica no compromisso de retorno ou acompanhamento do domicílio por parte do hóspede. 

Para Andrade (1992) “desde que não seja recebido em residências de amigos, familiares ou 

conhecidos, e não disponha de casa própria na localidade onde chega para repousar ou 

pernoitar, o viajante dirige-se a uma hospedagem alternativa, utilizando a infraestrutura 

turística local” (Andrade, 1992, p. 164). 

Diferentemente do mercado imobiliário em balneários, o fenômeno da segunda 

residência em Rancho Queimado não se caracteriza por uma oferta turística alternativa ao 

hotel ou pousada. De fato, não há hoje um mercado de aluguel de casas de campo, bem como 

não se percebe uma “alta temporada” turística na cidade que justifique a oferta de 
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hospedagens alternativas, como ocorria na década de 1960 com o aluguel de casas para 

repouso na cidade. 

O que se pretende evidenciar com esta constatação é que, apesar de aparentar uma 

conseqüência do movimento pró-turismo em Rancho Queimado na década de 1990, o 

deslocamento temporário de habitantes de segunda residência acabou sendo alheio ao 

fenômeno turístico, uma vez que os domicílios do destino são predominantemente de uso 

particular, sem pagamento de serviços turísticos e enquadrados na condição de utilização de 

serviços habituais locais.  

Ou seja, diferentemente da dinâmica turística em balneários, a segunda residência em 

Rancho Queimado não constitui uma oferta turística, mas sim uma oferta imobiliária, 

utilizada como fonte de descanso e lazer por residentes temporários que possuem residência 

fixa em outro lugar.  

 O movimento pró-turismo permitiu a propagação da singularidade do lugar no 

mercado regional da grande Florianópolis, a exemplo da Festa do Morango, Festa do 

Tropeiro, investimentos em via públicas, em embelezamento urbano, na construção do Portal 

Turístico, na reforma no prédio da Prefeitura, no construção do monumento de homenagem ao 

tropeiro, na montagem de grupo folclórico, na produção de todo tipo de mídia para divulgar o 

lugar e outros tantos investimentos privados que foram feitos em função do discurso do 

turismo.  

No entanto, o que se verifica após essas iniciativas em Rancho Queimado é que todo o 

trabalho desenvolvido com o objetivo de transformar o lugar em um destino turístico ainda 

está a esperar o seu principal personagem: o turista. 

O movimento local pró-turismo tinha este objetivo. A crença no futuro de Rancho 

Queimado era o turismo, pois se acreditou que o turista viria atraído pelos atrativos  

singulares assim que o poder público e a comunidade dessem conta de divulgar o quanto 

Rancho Queimado era especial. 

 Por outro lado, alguns investimentos realizados no município no período compuseram 

uma oferta turística que atendeu às necessidades de uma parcela de turistas. Foi construída 

uma oferta de meios de hospedagem em Rancho Queimado que se mantém até hoje: um hotel 

e três pousadas: Hotel Fazenda Águas Claras; Pousada Estação da Natureza, Pousada 

Pinheiral e Pousada Cabanha Bauer.  

A oferta de alimentação também conta hoje com quatro restaurantes (que não 

dependem exclusivamente de turistas para existirem): Restaurante Galpão Tropeiro, com 



 

comida típica em Taquaras, Restaurante Mério´s, com comida caseira no trevo de Rancho 

Queimado, Restaurante Jane, com espeto corrido na Praça de Taquaras e Churrascaria do 

Aldo, também com espeto corrido na Praça de Rancho Queimado.

Notadamente, apesar de terem permitido o despertar 

empreendimentos estão longe de se

local. O fato é que o movimento turíst

sociedade local a ponto de justificar a grande expectativa depositada no turismo.

  

 

 

 

Portal Turístico na entrada da cidade (esquerda acima); Hotel Fazenda 
Estação da Natureza ( esquerda abaixo); restaurante
(direita acima); Restaurante Mério´s  e gravura da marca Hotel Fazenda 
Águas Claras (direita abaixo) (2006).

Fonte: Nazareno Floriano, 2006. 
 

A história do discurso pró

concretizou a continuidade da chegada de visitantes e promoveu o aumento exponencial de 

compradores de segundas residências. Despertou o turismo com uma oferta turística tímida 

a soma dos meios de hospedagem possui capacidade para receber entre cem a cen

cinquenta turistas. 

comida típica em Taquaras, Restaurante Mério´s, com comida caseira no trevo de Rancho 

Queimado, Restaurante Jane, com espeto corrido na Praça de Taquaras e Churrascaria do 

com espeto corrido na Praça de Rancho Queimado. 

Notadamente, apesar de terem permitido o despertar do fenômeno turístico, estes 

empreendimentos estão longe de serem os responsáveis pelo incremento substancial da renda 

local. O fato é que o movimento turístico não se tornou tão presente na economia e na 

sociedade local a ponto de justificar a grande expectativa depositada no turismo.

Portal Turístico na entrada da cidade (esquerda acima); Hotel Fazenda 
Estação da Natureza ( esquerda abaixo); restaurante Galpão Tropeiro 
(direita acima); Restaurante Mério´s  e gravura da marca Hotel Fazenda 
Águas Claras (direita abaixo) (2006). 

 
 

 
 

A história do discurso pró-turismo em Rancho Queimado despertou outros mercados, 

concretizou a continuidade da chegada de visitantes e promoveu o aumento exponencial de 

compradores de segundas residências. Despertou o turismo com uma oferta turística tímida 

a soma dos meios de hospedagem possui capacidade para receber entre cem a cen
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O discurso pró-turismo pretendia desenvolver Rancho Queimado atraindo o turista, 

que seria o novo cliente da cidade. Ou seja, a expectativa da comunidade, com as diversas 

afirmações e reafirmações das qualidades do lugar, do que seriam os grandes diferenciais 

estratégicos de Rancho Queimado no mercado turístico, não se concretizou apesar do discurso 

e do trabalho. Em termos de volume de negócios turísticos, era tudo aquilo que se esperava 

acontecer, mas que não ocorreu em Rancho Queimado até hoje. 

 Assim, ao se analisar as consequências do discurso pró-turismo desde a década de 

1990 até os dias de hoje, percebe-se que há uma grande distância entre o que se esperava da 

atividade turística e o que de fato ocorre no município. 

 A expectativa local frente ao desenvolvimento do turismo pode ter sido em parte 

suprida pelo crescimento acima do normal da compra de sítios e lotes em condomínios rurais, 

que, esta sim, incrementou a economia local. 

 Em vista deste cenário, a questão que se coloca para debate é se o discurso pró-turismo 

em Rancho Queimado não acabou sendo, de fato, um propulsor do desenvolvimento local em 

outros mercados, imputando o mercado turístico o fardo da “frustração”, por não acontecer 

como o planejado. 

Não obstante, o turismo tem sido utilizado como discurso para uma proposta de  

desenvolvimento, quando na verdade a comunidade e o poder público, os verdadeiros 

interessados no processo, possuem uma visão equivocada do que é o turismo e como acontece 

o processo da atração do turista. Isto acontece principalmente porque o termo turismo é 

utilizado de maneira freqüente para justificar o crescimento do mercado de viagens e do 

mercado de lazer. 

De fato, a vinculação do turismo a uma série de atividades sócio-econômicas ligadas 

às viagens e ao lazer o colocou como uma fonte alternativa e lucrativa para nações, estados, 

regiões e municípios. Como as cifras advindas do suporte as viagens e ao lazer alcançaram 

grandes proporções no mundo no final do século XX, o discurso pró-turismo fez ascender 

uma esperança em comunidades no sentido de participar deste processo, com a oferta de 

“singularidades” locais e regionais para este mercado em crescimento. 

Em partes isto ocorreu, ou ocorre, porque o termo turismo é utilizado comumente para 

designar as mais diversas atividades originárias do desejo de viajar do homem, pelos mais 

diversos motivos, com exceção das migrações. Além disso, quando se fala da potencialidade 

turística de um lugar, crê-se que a singularidade daquele lugar pode despertar o interesse de 
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muitas pessoas, que estariam dispostas a sair de seu habitat cotidiano para viajarem e 

conhecerem aquele lugar. 

Os próprios órgãos oficiais de turismo corroboram  estas expectativas, ao definirem o 

termo  com amplitude conveniente com os interesses econômicos do setor. Em 1994 a OMT, 

Organização Mundial do Turismo, estabeleceu uma conceituação do termo turismo de 

maneira que contemplasse a sua essência enquanto atividade humana:  

 
O turismo pode ser descrito como as atividades que realizam as 
pessoas durante suas viagens e estadias em lugares distintos de seu 
entorno habitual, por período de tempo consecutivo e inferior a um 
ano, com a finalidade de lazer, por negócios e outros motivos não 
relacionados com o exercício de uma atividade remunerada no lugar 
visitado (Dias, 2005, p.18) 
 

Ainda conforme a OMT, o turismo apresenta as seguintes condicionantes: a 

necessidade da existência de um deslocamento físico de pessoas; o turismo não implica 

necessariamente alojamento no destino; o estado da pessoa no destino nunca pode ser 

permanente; o turismo compreende tanto a viagem como todas as atividades realizadas 

anteriormente em função da intenção de viajar, e as atividades realizadas durante a 

permanência no destino escolhido; o turismo compreende também todos os produtos e 

serviços criados para satisfazer as necessidades da demanda pelas viagens, passeios e 

deslocamentos com fins turísticos (Dias, 2005). 

De acordo com Panosso Netto, que escreve sobre uma possível epistemologia para o 

turismo, “não se pode pensar o turismo apenas como atividade econômica e social. Sua 

explicação deve abarcar todas as multidimensões. Isso implica dizer que até hoje nenhum 

pesquisador alcançou, com sua reflexão, o âmago da questão” (Panosso Netto, 2005, p.43). 

Por causa de suas multidimensões, a utilização do termo turismo se tornou aplicável 

em tantas conjunturas que, ao invés de se procurar definir um conceito claro e coerente, os 

órgãos oficiais de turismo acabaram por torná-lo um adjetivo ou uma atividade analisável sob 

a perspectiva de várias áreas de estudo como a econômica, a sociológica, a antropológica e 

geográfica.  

Em síntese, ao invés do termo “turismo” ser identificado como um objeto de estudo 

analisável em sua essência, ele tem servido para caracterizar atividades econômicas e 

fenômenos socioambientais que de alguma maneira ocorrem por influência do turismo. 

A própria OMT entende que o turismo deve ser observado em conjunto com a viagem 

e todas as suas dimensões: “viagem e turismo” deve ser tido como todas as atividades 
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necessárias à produção de bens utilizados pelos viajantes em geral. Representa todo um 

conjunto de atividades originadas pelo deslocamento de pessoas, desde que estas estejam 

fora do habitual dos viajantes” (Cunha, 2001, p. 31).  

A necessidade de incluir toda a cadeia produtiva relacionada ao turismo como uma 

parte do seu estudo econômico, com o fim de identificar de que maneira o turismo afeta o 

Produto Nacional Bruto das nações (ou as receitas advindas do turismo de maneira geral), fez 

com que os órgãos oficiais do turismo procurassem uma definição do termo “turismo” sem 

perder a capacidade de realizar estatísticas essencialmente econômicas das viagens e do 

turismo. As viagens de avião, por exemplo, entram nas estatísticas dos órgãos oficiais do 

turismo e não são necessariamente turismo. 

De acordo com Andrade (1992), apesar de algumas boas definições, todas as tentativas 

de conceituar o turismo não conseguiram ajudar na constituição de ciência autônoma e de 

técnicas específicas independentes.  “Os teóricos e os peritos demonstraram-se mais 

preocupados em elaborar conceitos restritos de turismo, relacionando-os às viagens e à 

permanência dos viajantes fora da sua residência e elaborando conceitos restritos de turista” 

(Andrade, 1992, p. 11). 

Netto (2005) levanta claramente a dificuldade de se analisar a atividade turística 

através de uma epistemologia própria, que defina o real cerne da pesquisa no turismo. 

Segundo ele, a maneira como o geógrafo, o economista, o biólogo e outros tantos 

profissionais trazem para seu ramo de estudo, o entendimento do que seja turismo influencia 

na sua delimitação: 

Esse fato, apesar de não ser preponderante, é um dos limitadores das 
abordagens do turismo, pois os estudiosos tendem, consciente ou até 
mesmo inconscientemente, a reduzir a explicação do turismo a uma 
dessas áreas. Assim, o geógrafo dirá da importância dos estudos 
geográficos relacionados ao turismo, porque tudo acontece num 
espaço; o economista dirá da importância dos estudos relacionados ao 
turismo, pois é a economia que move o mundo. Cada um partirá dos 
pressupostos e paradigmas de sua ciência de formação, e assim os 
estudiosos não se entenderão, pois não estarão falando a mesma 
língua. Em outras palavras: serão abordagens diferentes para 
problemas iguais.(Netto, 2005 p. 44). 

 

Ao longo da história, o turismo procurou ser conceituado por uma série de 

pesquisadores e especialistas na área. Barretto (1997) realizou um levantamento com mais de 

quinze conceituações de vários pesquisadores ao longo da história até a década de 1990. 
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A primeira conceituação surgiu em 1911, em que o economista austríaco Hermann 

Von Schullern zu Schattenhofen “escreveu que turismo é o conceito que compreende todos os 

processos, especialmente econômicos, que se manifestam na chegada, na permanência e na 

saída do turista de um determinado município, país ou estado” (Barretto, 1997, p. 9). 

Para Borman, o turismo “é o conjunto de viagens cujo objeto é o prazer ou por 

motivos comerciais ou profissionais ou outros análogos e durante os quais a ausência de 

residência habitual é temporária. Não são incluídas em turismo as viagens realizadas para ir 

ao local de trabalho” (Barretto, 1997).  

Na primeira metade do século XX surgiram os conceitos de turismo provenientes da 

escola de Berlim. Schwink afirmava que “o turismo era o movimento de pessoas que 

abandonam temporariamente o lugar de residência permanente por qualquer motivo 

relacionado com o espírito, o corpo ou à profissão” (apud Barretto, 1997, p. 10). 

Em 1942, Walter Hunziker e Kurt Krapf, na Suíça, criaram uma definição que foi 

adotada pela Associação Internacional de Especialistas na Ciência do Turismo – AIEST. 

Turismo é o conjunto das relações e dos fenômenos produzidos pelo deslocamento e 

permanência fora do seu local de domicilio, sempre que ditos deslocamentos e permanência 

não estejam motivados por alguma atividade lucrativa (Barretto, 1997, p. 11). 

O primeiro estudioso que levantou a necessidade de restringir o conceito de turismo às 

atividades que ocorrem no lugar de destino, quando da chegada do turista, foi Glucksmann 

(1939):  

Quem interpreta o turismo como um problema de transporte, confunde 
este com o tráfego de turistas. O turismo começa onde o tráfego 
termina, no porto de turismo, no lugar de hospedagem. O tráfego de 
viajantes conduz ao turismo, porém não é turismo propriamente, nem 
sequer em parte. Turismo é a soma das relações existentes entre 
pessoas que se encontram temporariamente num lugar e os naturais 
desse local (Glucksmann apud Barretto, 1997, p. 12). 

  

Com esta afirmação, Robert Glucksmann foi o pioneiro na definição de turismo 

enquanto um fenômeno observável e analisável em determinado espaço e tempo. O autor 

considera a ideia de turismo como um acontecimento baseado nas relações de turistas com 

não turistas em meio ao ambiente que os rodeiam durante o período em que o primeiro 

permanece no destino. 

Burkart & Medlik procuram vincular o turismo ao conceito de fenômeno: “o turismo é 

uma amálgama de fenômenos e relações, fenômenos estes que surgem por causa do 



 
 

94 
 

movimento de pessoas e sua permanência em vários destinos. Há no turismo um elemento 

dinâmico, a viagem, e um elemento estático, a estada”  ( apud Barretto, 1997, p.12). 

Muitos pesquisadores tratam o turismo como um fenômeno. O fenômeno, nesta 

perspectiva, é o termo dado ao turismo para demonstrar sua complexidade. Krapf e Hunziker, 

afirmam que o turismo “é a soma dos fenômenos e das relações resultantes da viagem e da 

permanência de não-residentes, na medida em que não leva à residência permanente e não 

está relacionada a nenhuma atividade remuneratória” (Krapf apud Beni, 2002, p. 36). 

 No senso comum, o fenômeno é um acontecimento atípico captado pelos nossos 

sentidos em determinado espaço e tempo (Aurélio, 2006, p. 246). Também é conceituado 

como “tudo o que na natureza é momentâneo e sucede poucas vezes, ou tudo que está sujeito 

à ação dos nossos sentidos ou nos impressiona de um modo qualquer (física ou moralmente)” 

(Priberan, 2009). 

Sob esta perspectiva, um fenômeno, para ser analisado, depende de sua existência em 

um determinado lugar e em um período de tempo, de maneira atípica e que possa ser 

observável e analisável. Um fenômeno climático, um fenômeno biológico, um fenômeno 

físico ou químico, ocorrem em um determinado lugar, de maneira que possam ser 

observáveis. E são temporais, ocorrem em determinado período de tempo em que são 

observados. 

Mauss , sob o ponto de vista da sociologia, identifica o fenômeno social a partir do 

princípio de que qualquer fato social é sempre complexo e pluridimensional. Pode ser 

apreendido a partir de ângulos distintos, acentuando cada um destes apenas certas dimensões. 

Todo o comportamento remete para a totalidade e só se torna compreensível dentro desta 

totalidade. Assim, o fato econômico, político ou o simbólico não constituem compartimentos 

estanques — são dimensões inerentes a toda a ação social, estão nela profundamente 

interligadas (Silva & Pinto, 2001). 

Remetendo-se ao fenômeno social como uma sequência histórica de relações entre 

homens e o lugar onde vivem, em um determinado período de tempo, temos que o turismo 

não pode ser analisado, enquanto fenômeno, senão em escala local. Isto porque, se forem 

considerados todas variáveis que compõem o conceito de turismo (as viagens, os lugares, e as 

relações humanas neste contexto) o espaço de análise do fenômeno turístico seria todo o 

espaço de circulação dos turistas. Ou seja, o turismo enquanto fenômeno seria sempre objeto 

de estudo global, compreendendo toda a dinâmica das viagens, sendo o destino turístico 

apenas uma parte do espaço que compreende o fenômeno turístico.  
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  Portanto, os elementos que hoje compõem o conceito de turismo podem constituí-lo 

enquanto conceito global, mas são dispersos demais para permitir ao estudioso utilizá-lo 

como objeto de estudo científico, analisando-o sob a perspectiva de um fenômeno. Assim, se 

juntássemos todos os fatores que compõem o turismo de acordo com a OMT, perceberíamos 

que a atividade não poderia ser analisada como um fenômeno em determinado tempo e lugar, 

pois é um conceito que compreende vários lugares (lugar de partida, lugares de passagem e 

lugar de destino), em três momentos específicos (momento do embarque, momento da viagem 

e momento da estadia).  

Assim, para ser analisável enquanto fenômeno, o turismo precisa ser observável em 

um lugar. Um lugar que compreenda a junção das variáveis que compõem a atividade 

turística.  

Sob a perspectiva da geografia, “lugar” é uma porção do espaço onde a vida cotidiana 

acontece, pois constitui a dimensão da existência que se manifesta através "de um cotidiano 

compartido entre as mais diversas pessoas, firmas, instituições–cooperação e conflito são a 

base da vida em comum"( Milton Santos, apud Suertegaray , 2001 ).  

Para o autor, em seus termos gerais o “lugar é, antes de tudo, uma porção da face da 

terra identificada por um nome. Aquilo que torna o “lugar específico” é um objeto material 

ou um corpo” (Santos, 1980, p.121). 

De acordo com Suertegaray, o lugar também pode ser percebido (na concepção de 

Relph, 1979) através de nossas necessidades existenciais quais sejam, localização, posição, 

mobilidade, interação com os objetos e/ou com as pessoas (Relph apud Suertegaray , 2001). 

É no lugar de destino que se convergem todas as variáveis que compõem o fenômeno 

turístico. É no lugar de destino que ocorre o encontro entre o turista e o não turista, produto e 

produtor de uma série de variáveis sociais, ambientais e econômicas. A convergência destas 

variáveis em um determinado lugar, em determinado período de tempo, é que constitui um 

fenômeno: o fenômeno turístico.  

Assim, sob a perspectiva da economia, o lugar vai conceber o fenômeno turístico 

quando possuir um ou mais atrativos turísticos utilizados para auferir receitas, constituindo-se 

de uma oferta turística. Sob a perspectiva da geografia, o lugar vai conceber o fenômeno 

turístico quando houver a influência da atividade turística na produção do espaço. Sob a 

perspectiva da antropologia, o fenômeno turístico ocorrerá quando ocorrer o encontro do 

homem turista com o não turista, alterando as suas visões de mundo e, por conseqüência, sua 

história e seus hábitos.  
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O turismo, quando visto como um tipo de fenômeno, pode ser objeto de estudo e 

planejamento em um determinado lugar ou região, e em um determinado período de tempo. O 

fenômeno turístico ocorrerá, então, em um lugar chamado destino turístico, ou seja, no lugar 

que recebe o turista.  

Diferentemente da cadeia que compõe o conceito de turismo, que implica nas relações 

sociais, econômicas, culturais e ambientais desde a motivação do turista, até a compra do 

produto turístico, o embarque, as relações em viagem e toda a estrutura que o acompanha até 

o retorno à origem, o fenômeno turístico irá ocorrer somente em um lugar: o destino turístico.  

Quando se trata de fenômeno turístico, a viagem não se confunde com o turismo. O 

fenômeno turístico acontece, de fato, quando o turista desembarca no destino, consome 

elementos da oferta turística local e interage com os não-turistas daquele lugar e todos os 

elementos que os rodeiam; desde que a intenção de ambos os atores (turistas e não turistas) 

não compreende a permanência definitiva ou indeterminada do turista no destino por ele 

escolhido.  

O que aconteceu em Rancho Queimado, desde o início do discurso pró-turismo, foi o 

trabalho engajado sem a consciência da necessidade de atuar, comunitariamente, com foco no 

despertar e desenvolvimento do fenômeno turístico, ou seja, num planejamento que 

contemplasse investimentos voltados para satisfazer as necessidades e desejos do turista, 

protagonista do fenômeno turístico. 

Os discursos em favor do turismo em Rancho Queimado levantaram uma expectativa 

sobre a realização de projetos rentáveis, sustentáveis e promissores com a vinda da figura do 

turista. No entanto, a presença do turista nem sempre é a conseqüência do trabalho 

desenvolvido em prol do que se acredita ser o caminho para o turismo. 

 Planejar o turismo local com olhares sob a perspectiva do fenômeno turístico implica 

em compreender que, se o turismo é uma atividade com múltiplas facetas e consequências, o 

que importa para as pessoas que vivem no lugar é o que acontecerá com este lugar e qual será 

o preço a se pagar para que se torne um destino turístico. 

 De pouco vale acreditar que as potencialidades e singularidades do lugar, 

desacompanhadas de um projeto que leve em consideração os impactos sociais, ambientais e 

econômicos, conduzirão o lugar ao título de destino turístico. 

Por isto, o planejamento do turismo deve ser percebido, antes de qualquer coisa, como 

uma atividade voltada para organizar as ideias em torno do que realmente precisa ser feito 
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para despertar o fenômeno turístico. E procurar prever, com o máximo de zelo, quais as 

possíveis consequências das ações estipuladas. 

Para tanto, os facilitadores do processo de planejamento do turismo precisam ter claro 

que se faz necessário identificar e projetar o fenômeno turístico tendo a consciência de que o 

seu desenvolvimento passa pelas estratégias que consigam ser bem sucedidas dentro do 

modelo de mercado turístico, prevendo as tendências das relações entre a oferta e a procura do 

produto local com vistas a satisfazer as necessidades do turista.  

Para ser um destino turístico, o lugar deve passar pelo crivo do mercado turístico, que 

está nas mãos dos turistas que querem satisfazer os seus desejos de consumo. E, para gerir 

isso, o planejador precisará ter a sensibilidade de lidar com os conflitos inevitáveis que 

sempre surgirão entre os valores locais e os valores de mercado – entre os interesses da 

comunidade, dos produtores do serviço turístico e dos turistas.  

Depositar a esperança das pessoas em melhorar sua condição de vida fazendo-lhes crer 

que o lugar onde vivem é especial, singular e que as suas potencialidades turísticas serão 

suficientes para competir neste mercado altamente competitivo, é subestimar o real trabalho 

necessário para que o turismo seja, enfim, um benefício para a comunidade local. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No prefácio da 9ª edição do trabalho de Mário Carlos Beni intitulado “Análise 

Estrutural do Turismo”, em 2003, o então presidente da EMBRATUR, Caio Luiz de Carvalho 

escreve que o fenômeno turístico é precariamente compreendido no Brasil, tendo em vista a 

nossa incapacidade generalizada de perceber que existe uma abissal diferença entre o 

potencial turístico e o produto de qualidade, elaborado para o consumo dos mais diversos 

nichos do mercado turístico. 

 Nenhuma afirmação poderia ser tão congruente com a história do turismo de Rancho 

Queimado. Na década de 1990, quando a comunidade procurou se organizar, com a ajuda de 

acadêmicos, políticos, investidores e interessados no “progresso da cidade”, para planejar o 

lugar com vistas a se tornar um destino turístico, toda a singularidade de Rancho Queimado 

parecia ser suficiente para que, com muito trabalho de divulgação do espaço, os turistas 

começassem a chegar e trazer a sonhada renda e geração de empregos. 

 Quase 20 anos depois, com muita coragem da iniciativa privada local e trabalho 

conjunto de divulgação do espaço em âmbito regional, Rancho Queimado possui quatro 

meios de hospedagem e cinco restaurantes, que dão conta de atender ao tímido público que 

despertou o fenômeno turístico local.  

 Notadamente, o turismo é uma atividade cuja maturação  se dá no longo prazo. No 

entanto, o que se pode dizer do discurso pró-turismo e da esperança de uma vida melhor para 

as pessoas em um pequeno município, de base econômica rural, que se viram donas de um 

grande potencial econômico tendo em vista a singularidade do lugar onde vivem? O que dizer 

do clima diferenciado, da proximidade da capital de Santa Catarina, do acesso pavimentado, 

da paisagem diferenciada, das culturas alemã e tropeira, da vontade de se tornar um destino 

turístico vigoroso no cenário regional? 

 A diferença abissal a que se refere Caio Luiz de Carvalho nada mais é do que a 

diferença percebida em Rancho Queimado durante a pesquisa: de que o fenômeno turístico 

vigoroso somente ocorre em um destino quando preparado conforme as exigências do 

mercado turístico, ou melhor, de acordo com as exigências do turista. Quanto tempo se perde 

ao debater a sustentabilidade do turismo através da gestão participativa local quando, de fato, 

não temos o turista para justificar todo o trabalho? 

 Quiçá o negligente discurso pró-turismo tivesse afetado apenas uma dúzia de pequenas 

comunidades em todo o Brasil quando os governos municipais, estaduais e federal, 
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juntamente com os acadêmicos e estudiosos do turismo nas universidades, saíram planejando 

o desenvolvimento do turismo nos lugares considerados potencialmente turísticos, como 

Rancho Queimado, nos anos 2000. 

 Com isso não se quer colocar em cheque a potencialidade turística de Rancho 

Queimado. Ao contrário. A potencialidade turística rancho-queimadense é inconteste, como a 

potencialidade de vários outros lugares singulares do Brasil. O que se quer esclarecer com a 

realização deste trabalho é a percepção de que o planejamento do turismo, antes de ser uma 

atividade comunitária e envolvente, é um desafio de mercado. E que isto implica em uma 

série de investimentos e ações com vistas à satisfação das necessidades dos principais 

personagens da cena: os turistas. 

 Somente após ter esta certeza, o planejador se preocupará em saber que todo 

planejamento voltado para atender ao mercado possui consequências. E que as consequências 

do fenômeno turístico merecem um cuidado especial à medida que a presença do turista, 

principalmente quando em massa, provoca fenômenos econômicos como a sazonalidade, 

problemas ambientais com a alteração da paisagem e mudanças culturais como a diluição 

inevitável de valores, crenças e formas de viver da comunidade. Este movimento gera 

conflitos entre os interesses dos turistas, dos investidores e dos habitantes locais, 

principalmente quando se inviabiliza a qualidade de vida de pessoas que moram no lugar. 

 Em Rancho Queimado se verificou que, enquanto todos miravam para o turismo, o 

mercado imobiliário levava os disparos. Enquanto todos pensavam no turista, o mercado abria 

as portas para os sitiantes. Rancho Queimado virou um destino de não turistas. 

Em vista destas conclusões, fica uma série de questionamentos que merecem o 

aprofundamento de pesquisas. Em primeiro lugar, se faz importante saber quais são as reais 

relações entre o mercado imobiliário e o mercado turístico. Todo destino turístico atrai 

investidores de segundas residências? Se não, quais tipos de destino não atraem investidores 

de imóveis? 

A premissa, quando inversa, também é curiosa: todos os lugares cujo mercado 

imobiliário de segundas residências cresce, necessariamente, será um destino turístico no 

futuro? Se não, quais lugares apresentam muitas vendas de segundas residências e não são 

potenciais turísticos?  Na mesma linha de raciocínio, vale à pena questionar: se as relações 

entre o mercado imobiliário e o mercado turístico forem assim tão íntimas, o que se pode 

ganhar com isso?   
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Por fim, e muito importante, concluímos que se faz necessário um renovado empenho 

dos estudiosos do tema para debater um formato epistemológico para o turismo. Afinal, o 

turismo pode ser um objeto de estudo com epistemologia própria? Podemos avançar no 

conceito e alcançar algum paradigma que fundamente uma teoria do turismo? 

 Merecemos, pelo menos, um debate que compreenda a discussão entre o que deve ser 

o objeto de estudo do turismólogo e do planejador do turismo, afim de não cair em armadilhas 

como o discurso pró-turismo. 



 
 

101 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ANDRADE, José Vicente. Turismo: fundamentos e dimensões. São Paulo: Atica, 1995.  

 

ANJOS, Francisco Antonio. Processo de Planejamento e Gestão de Territórios 
Turísticos:uma proposta sistêmica. 2004. 256f. Tese – (Doutorado em Engenharia da 
Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. 

 

ANSARAH, Marília Gomes dos Reis. Formação e capacitação do profissional em turismo 
e hotelaria: reflexões e cadastro das instituições educacionais no Brasil. São Paulo: Aleph, 
2002. 

 

_______________. Turismo, segmentação de mercado. São Paulo: Futura, 1999. 

 

ASSIS, Francisco Lenilton. A difusão do turismo de segunda residência nas paisagens 
insulares: um estudo sobre o litoral sul da Ilha de Itamaracá – PE.. In: IV Encontro Nacional 
de Turismo com Base Local, 2000, Joinville. Redescobrindo a ecologia no turismo. 
Joinville, 2000. 

 

_______________. Turismo de segunda residência: a expressão espacial do fenômeno e as 
possibilidades de análise geográfica. Revista Território, Rio de Janeiro – Ano VII, nº11. 13 
de setembro de 2003.  

 

BAHL, Miguel. Legados Étnicos & Oferta Turística. Curitiba: Juruá, 2004. 

 

BALANZÁ, Isabel Milio ; CABO NADAL, Mónica. Marketing e Comercialização de 
Produtos Turísticos. Tradução Miguel Cabrera. São Paulo: Thomson, 2003. 
 

BARRETTO, Margarita. Manual de Iniciação ao Estudo do Turismo. 3 ed. 
Campinas:Papirus, 1997. 

 

BARROS, Paula Combacau Doria de. Modelo de caracterização ecológica e turística para 
propriedades rurais: um estudo de caso. 2005, Dissertação (Mestrado em Engenharia da 
Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.  

 

BARROS JUNIOR, Norberto Francisco de. As adversidades da urbanização turística do 
litoral de Ipojuca – PE: o caso de Porto de Galinhas. Pesquisa para Dissertação (Mestrado 
em Geografia) – Universidade Federal de Pernambuco, Olinda, 2004. 

 



 
 

102 
 

BELISSÁRIO, Alexandre M. D. Fronteiras, frente pioneira e a atividade turística em Caldas 
Novas – GO. Caminhos da Geografia nº 12, São Paulo, fev. 2006. 

 

BENI, Mário Carlos. Análise estrutural do Turismo. 9º ed. São Paulo: Editora Senac, 2003 

 

 

BERTRAND, George.  Tradução: Olga Cruz. Trabalho publicado, originalmente, na “Revue 
Geógraphique des Pyrénées et du Sud-Ouest”, Toulouse, v. 39 n. 3, p. 249-272, 1968, sob 
título: Paysage et geographie physique globale. Esquisse méthodologique. Publicado no Brasil 
no Caderno de Ciências da Terra. Instituto de Geografia da Universidade de São Paulo, n. 13, 
1972. 

 

BRASIL.Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural no Brasil. Brasília: 
Ministério do Turismo, 2003. 

 

CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos. A geografia do espaço turístico, como construção 
complexa da comunicação. Tese de Doutorado. Porto Alegre: PUCRS, 2004. 

 

CHAUI, Marilena de Souza. Convite à filosofia. 12. ed. São Paulo: Ática, 1999. 
 

CLAVAL, Paul. A geografia cultural. Trad. Luiz Fugazzola Pimenta e Margareth de Castro 
A. Pimenta. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1999. 

 

CERTEAU, Michel de. A Cultura no Plural. Campinas: Papirus, 1995. 

 

CONNELLAN, Thomas K. Nos bastidores da Disney: os segredos do sucesso da mais 
poderosa empresa de diversoes do mundo / traducao Marcello Borges. — Sao Paulo : 
Futura, 1998. 

 

COOPER, Chris/ FLETCHER, John/ WANHILL, Stephen/ GILBERT, David/ SHEPHERD, 
Rebecca. Turismo, Princípios e Prática. 2 ed.Porto Alegre: Bookmann, 2001. 

 

CUNHA, Licinio. Introdução ao Turismo. Lisboa: Verbo, 2001. 

 

CRUZ, Rita de Cássia Ariza da. Introdução à Geografia do Turismo. São Paulo: Roca, 
2001. 

 

DE MASI, Domenico. O Ócio Criativo. Rio de Janeiro: Sextante, 2000. 

 



 
 

103 
 

DANTAS, Ana Lucia de Faria Lucena. Atividade turística e os caminhos sustentáveis: um 
estudo de caso no município de Rancho Queimado.1999, Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 

 

DEMO, Pedro.Metodologia Científica em Ciências Sociais. 3 ed. São Paulo: Atlas,1995.  

 

DIAS, Reinaldo. Introdução ao Turismo. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

DOLFFUS, Olivier. O Espaço Geográfico. 5 ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991. 

 

DONIAK, Fábio Augusto. Participação comunitária no processo de desenvolvimento 
local: estudo do caso do município de Rancho Queimado. 2002, Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 

 

EHLKE, Cyro. A conquista do planalto catarinense: bandeirantes e tropeiros do “sertão 

de Curitiba”. Florianópolis: Ed UDESC, 1973. 

 

EMMENDOERFER, Magnus Luiz e Luana. Agroturismo como atividade empreendedora em 

Rancho Queimado. Revista Turismo em Análise. V.15. n2. 166-184. UNIVALI 2004. 

 

FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ. Inventário turístico do município de Rancho Queimado 
2003. São José – SC. 2003. 

 

FERNANDES, Ivan Pereira/COELHO, Marcio Ferreira. Economia do turismo. Rio de 
Janeiro: Elserier,2002. 

 

FRATA, Ângela Maria. Ciclo de vida do destino turístico do município de Bonito Mato 
Grosso do Sul. Orientação de Ido Luiz Michels. Campo Grande, 2007. Dissertação de 
Mestrado – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2007. 

 

FUNARI, Pedro Paulo Abreu; PINSKY, Jaime . Turismo e patrimônio cultural. 4. ed São 
Paulo: Contexto, 2007 

 

GEERTZ, Clifford,. Nova luz sobre a antropologia. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001 

 

GIL, Antonio Carlos.Métodos e técnicas de pesquisa social. 5º ed. São Paulo: Atlas,1999.  

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.3ºed. São Paulo: Altlas,1991. 



 
 

104 
 

 

GOULARTI FILHO, Alcides. A formação econômica de Santa Catarina. Florianópolis: 

EDITORA USFC, 2007. 

 

GRAZIANO, José da Silva et al. Turismo em áreas rurais: suas possibilidades e 
limitações no Brasil. In: Turismo Rural e desenvolvimento sustentável. Org. ALMEIDA, 
J.A. et al.Santa Maria: Centro Gráfico:1998. 

 

IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia. Relatório municipal de Rancho 
Queimado: IBGE, 2006. 

 

 

 

JOCHEM, Toni Vidal. A epopéia de uma imigração: resgate histórico da imigração, 
fundação da Colônia Alemã Santa Isabel e emancipação político-administrativa do 

município de Rancho Queimado. Águas Mornas – SC: Ed do Autor, 1997. 

 

KLUG. João. Imigração e luteranismo em Santa Catarina: a comunidade alemã de 
Desterro-Florianópolis. Florianópolis: Papa-Livro, 1994. 

 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Introdução ao Marketing. 4 Ed.  Sâo Paulo: LTC,, 
2000. 

 

KRIPPENDORF, Jost. Sociologia do turismo. São Paulo: Aleph, 2000. Trad. Contexto 
Traduções. 

 

LAGE, Beatriz Helena Gelas. MILONE, Paulo Cesar. Economia do turismo. 7 ed. São 
Paulo: Atlas, 2001. 

 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura, um conceito Antropológico. (1986). Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 1993. 

 

LEAL, Jesus Maldonado. Multiple residential practices and second homes in southern 
Europe:the Spanish case”, em ENHR Conference – Housing in an expanding Europe: 
theory, policy,participation and implementation, Julho de 2006, Ljubljana (consultado a 20 de 
Abril de 2007). Disponível em: http://enhr2006-ljubljana.uirs.si/publish/W24_Leal.pdf 

 

LEMOS, Leandro Antonio. Os Sete Mitos do Turismo/ uma análise de alguns 
conceitos fundamentais. p 1 – 10. PUC – RS, 1996 



 
 

105 
 

 

LOHN, Ricardo Lindolfo. O náufrago e o sonho. Aleixo Garcia e o imaginário da 
conquista. In BRANCHER, Ana/ AREND, Silvia M. Fávero. História de Santa Catarina, séc. 
XVI e XIX.Florianópolis: Ed. da USFC, 2004. 
 
LOPES, José Lupercio. Monographia do município de Palhoça. Florianópolis: Cysne, 
1919. 
 
MACHADO, Márcia. Um caminho das hortências: a experiência de Rancho Queimado. 
Sub: Avaliação das perdas econômicas e sociais em áreas críticas catarinenses sob a ótica 

do desenvolvimento sustentável. Dissertação de Mestrado. Florianópolis: UFSC, 1998. 

 

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. 17º ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001. 

 

MENDES, Armando Dias. Envolvimento e desenvolvimento: introdução à simpatia de 
todas as coisas. São Paulo, Cortez, 1998. 

 

MONTEJANO, Jordi Montaner. Estrutura do mercado turístico.  2 ed. São Paulo: Roca, 
2001. 

 

MORANDI, Sonia. Espaço e turismo. São Paulo: Copidart, 2000. 

 

MOURA, Marcelo/ANDRADE, Eduardo. Macroeconomia. São Paulo: Publifolha, 2003. 

 

NETTO, Alexandre Panosso. Filosofia do turismo: teoria e epistemologia. São Paulo: Aleph, 
2005. 

 

OLIVEIRA, Anelize Martins. Artigo: Turismo e desenvolvimento local: a cultura como 
elemento de aporte ao desenvolvimento da localidade. in: Turismo: visão e ação. Nº1 
Vol.7 janeiro/abril 2005.Itajaí: ed. Univali, 2005 

 

OLIVEIRA, Rachel Aparecida. Desenvolvimento turístico e transformações  sócio-
espaciais: o caso de Itapema – SC. Revista Eletrônica de Turismo RETUR. Novembro 2002, 
2º ed. Faculdade Cenecista Presidente Kennedy de Campo Largo.  

 

OMT, Organização Mundial do Turismo. Guia de desenvolvimento do turismo sustentável. 
Porto Alegre: Bookmann, 2003. 

 



 
 

106 
 

ONU, Organização das Nações Unidas. Nosso Futuro Comum. ECO92, Rio de Janeiro, 
1992 

 

OURIQUES, A produção do turismo: fetichismo e dependência. Campinas: Alínea, 2005. 

 

PETROCCHI, Mario. Turismo, planejamento e gestão. 7 ed. São Paulo: Futura, 2005. 

 

PHILLIPI, Aderbal João. São Pedro de Alcântara: a primeira colônia alemã de Santa 
Catarina. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 1995. 

 

PIAZZA, Walter Fernando. Santa Catarina: história da gente. 6 ed. Florianópolis: Ed 

Lunardelli, 2003. 

 

PIRES, Mário Jorge. Lazer e turismo cultural. 2. ed Barueri: Manole, 2002 

 

PORTUGUEZ, Anderson Pereira. Agroturismo e desenvolvimento regional. 2. ed. São 
Paulo: Hucitec, 2002 

 

REITZ, Raulino. Santa Bárbara: primeiro núcleo da colonização alemã em Santa 

Catarina. Florianópolis: EDITORA DA UFSC, 1992. 

 

RODRIGUES, Adyr Balastreri. Turismo e espaço: rumo a um conhecimento 
transdisciplinar. 3 Edição. São Paulo: Hucitec, 2001. 

 

ROSSETI, José Paschoal. Introdução à economia. 20 ed. São Paulo: Altas, 2003. 

 

SANTOS, Milton.  Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: Hucitec, 1994. 

 

_______________. Por uma geografia nova. 2 ed. São Paulo: Hucitec, 1980. 

 

SILVA, Augusto Santos e PINTO, José Madureira. Uma visão global sobre as ciências 
sociais. In Silva, A. e Pinto, J. (Orgs). Metodologia das ciências sociais, 11.ª ed. Porto: 
Edições Afrontamento. 

 

SOLDATELI, Marcio. Oportunidades e riscos do turismo em Rancho Queimado: 
subsídios para o turismo sustentável – um estudo de caso. 1999, Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 



 
 

107 
 

 

TULIK, Olga. Turismo e meios de hospedagem: casas de temporada. São Paulo: Roca, 2001 

 

WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 1999. 

WERNER, Antonio Carlos. Caminhos da Integração Catarinense. Florianópolis: Ed. do 

Autor, 2004. 

 

WUERGES, Edson Walmor. Empoderamento e conflitos em experiências de 
planejamento e ações de desenvolvimento: um estudo de caso no município de 
Rancho Queimado – SC. Diss. Mestrado Centro de Ciências Agrárias. UFSC, 2004 

 

VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval / CARVALHO, Luiz Carlos Pereira. 
Introdução à economia do turismo. São Paulo: Saraiva, 2006. 

  

VOIGT, Anre Fabiano. A migração de alemães da colônia São Pedro de Alcântara para 
o Vale do Itajaí: uma questão história. in São Pedro de Alcântara: aspectos da sua 

história. Toni Vidal Jochem (org). São Pedro de Alcântara: Coordenação dos Festejos, 1999. 



 

Fábrica de Água Santa Rita. Localizada
Condomínio Santa Rita, cujos lotes estão à beira do campo de golfe. Rio 
dos Bugres, Rancho Queimado, 2008.

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2008 
 
 
Construção do portal de entrada do Condomínio Village da Montanha, 
estrada geral em direção à Anitápolis, a 8 km (2008). Formalização do 
condomínio na prefeitura: 2007. Quantidade de lotes: 178
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Fábrica de Água Santa Rita. Localizada dentro do espaço do 
Condomínio Santa Rita, cujos lotes estão à beira do campo de golfe. Rio 
dos Bugres, Rancho Queimado, 2008. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construção do portal de entrada do Condomínio Village da Montanha, 
geral em direção à Anitápolis, a 8 km (2008). Formalização do 

condomínio na prefeitura: 2007. Quantidade de lotes: 178 
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Loteamento dos terrenos e construção da infraestrutura interna do 
Condomínio Village da Montanha. 
 

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2008 
 
 
Sede recreativa do Condomínio e Golf Clube Costa da Serra (2009).
 

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2009. 

Loteamento dos terrenos e construção da infraestrutura interna do 
Condomínio Village da Montanha.  

 

Sede recreativa do Condomínio e Golf Clube Costa da Serra (2009). 
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Investimentos em equipamentos de lazer: Maria Fumaça percorre a 
propriedade do condomínio (2009).

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2009. 
 
 
 
 
 
 
Casa em construção, Condomínio Costa da Serra (2009).

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2009 
 

Investimentos em equipamentos de lazer: Maria Fumaça percorre a 
propriedade do condomínio (2009). 

 

Casa em construção, Condomínio Costa da Serra (2009). 
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Tamanho do lote médio no Condomínio Costa da Serra (400 metros 
quadrados, 2008).

Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2008 
 
 
 
Plantão de vendas de lotes e
Restaurante Mério´s Country Bar, no trevo de acesso ao município 
(2008). 
 

 
Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2008 
 
 
 

Tamanho do lote médio no Condomínio Costa da Serra (400 metros 
quadrados, 2008).

 

Plantão de vendas de lotes em condomínios no mesmo terreno do 
Restaurante Mério´s Country Bar, no trevo de acesso ao município 
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Plantão de vendas de lotes em condomínios (concorrentes). No mesmo 
terreno do Restaurante Mério´s Country Bar, no trevo de acesso ao 
município (2008). 

 
Foto: Carlos Eduardo Pitz, 2008 
 
 
 

 

 

 

 

 

Plantão de vendas de lotes em condomínios (concorrentes). No mesmo 
Mério´s Country Bar, no trevo de acesso ao 
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