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CONCEITOS 

  
TURISMO – Turismo é uma atividade econômica, representada pelo conjunto de 

transações – compra e venda de produtos turísticos – efetuados entre agentes econômicos do 
turismo, gerado pelo deslocamento voluntário e temporário de pessoas para fora dos limites da 
área ou região em que têm residência fixa, por quaisquer motivos, executando-se de exercer 
alguma atividade remunerada no local de visita. (OMT – Organização Mundial do turismo) 

 
TURISMO – Turismo é o conjunto de serviços que tem por objetivo o planejamento, a 

promoção e a execução de viagens, bem como os serviços de recepção, hospedagem e 
atendimento aos indivíduos e grupos, fora de suas residências habituais. 

 
TURISTA – Viajante que se desloca para um ou mais lugares diferentes de sua residência 

habitual e lá permanece por mais de 24 horas, mas com intenção de retorno. Além disso, não 
participa do mercado de trabalho no destino. 

 
EXCURSIONISTA - Viajante que se desloca para um ou mais lugares diferentes de sua 

residência habitual e lá permanece por menos de 24 horas. Geralmente andam em grupos. 
 
NÚCLEO EMISSOR – Local de onde parte o turista. 
 
NÚCLEO RECEPTOR – Local que recebe o turista. 
 
FLUXO TURÍSTICO – Grupo de pessoas que se deslocam do núcleo  emissor ao núcleo 

receptor a fim de fazer turismo. As pessoas têm diferentes razões e motivações para viajar, o que 
as leva a optar por visitas a diferentes locais. Tudo depende do por que e para que se viaja. 
Sendo assim, pode-se dizer que existem diferentes tipos de turistas e diferentes tipos de turismo! 
 

Exercícios. 
 

1- O que é um turista? 
2- Qual a diferença entre turista e excursionista? 
3- Se você fosse viajar de Capão da Canoa para Garopaba – SC, qual seria o núcleo emissor e 

qual seria o núcleo receptor? 


