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ESTRUTURA TURÍSTICA. 
 

Infra Estrutura Básica. 
 

 A infraestrutura básica de uma destinação turística também é elemento fundamental para a 
viabilização da atividade.  A implantação de uma estrutura turística em determinada localidade 
depende da disponibilidade de alguns insumos básicos. Um resort, por exemplo, a ser implantado 
em uma praia deserta, precisará  levar até lá a energia elétrica, a rede telefônica, a iluminação 
pública, as vias de acesso, a rede de esgotos, etc. Sem estes elementos básicos o 
empreendimento fica inviabilizado. 
 Desta forma, a infraestrutura básica é uma pré-condição para o desenvolvimento turístico. 
Itens como acessos, saneamento, energia, comunicações, vias urbanas de circulação  e 
capacitação de recursos humanos são imprescindíveis para que se possa desenvolver a atividade 
turística em sua plenitude. 
 Estes quesitos citados acima, o de maior importância é, sem dúvida, o de capacitação de 
recursos humanos. Uma atividade econômica de prestação de serviços tem nos recursos 
humanos seu principal elemento. O bom atendimento ao turista é o principal fator de avaliação 
dos produtos. Existem  localidades com enorme potencial turístico que não conseguem “decolar”  
seu desenvolvimento pela ausência de investimentos em capacitação  de recursos humanos. 
 

SERVIÇOS TURÍSTICOS 
 

 O produto turístico é composto, além dos atrativos, pelos serviços que o turista necessita 
consumir para poder usufruir de forma mais satisfatória sua estada ou visita. Esses serviços são 
os mais variados possíveis e dividem-se em: 
 
MEIOS DE HOSPEDAGEM – Hotéis, motéis, flats, pousadas, pensões, albergues, campings, 
imóveis de aluguel, entre outros. 
 
RESTAURANTES – Lanchonetes, sorveterias, cafeterias. 
 
AGENCIAMENTOS – Agências de viagens emissivas e receptivas. 
 
TRANSPORTES TURÍSTICOS – Aéreos, rodoviários, ferroviários, aquáticos. 
 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS -  Carros, motos, bicicletas, barcos , etc. 
 
EVENTOS – Organizadores de eventos, fornecedores de espaços para eventos, centros de  
convenções, buffets, áreas para eventos. 
 
ENTRETENIMENTO – Boates, bares, boates danceterias, clubes, parques de diversão, parques 
temáticos, boliche, golfe, etc.... 
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INFORMAÇÃO TURÍSTICA – Guias, mapas, Postos de informações turísticas. 
PASSEIOS – Cavalo, helicóptero, barco, etc. 
 
COMÉRCIO TURÍSTICO – Artesanato, produtos típicos, Souvenirs. 

 
SERVIÇOS PÚBLICOS 

 Outro elemento importante da oferta turística é o conjunto de serviços públicos necessários 
ao ato do consumo turístico. Não adianta possuir bons atrativos e bons serviços se a localidade 
não coloca à disposição do turista alguns serviços básicos como transporte público por exemplo. 
Os serviços bancários de transporte, saúde, segurança informação , comunicação etc, são 
componentes fundamentais do turismo. 
 

ATIVIDADE: 
 

 Faça uma lista dos serviços turísticos que você conhece em Capão da Canoa, seguindo a 
seguinte lista: 

 Meios de hospedagens (hotéis, pousadas): 

 Restaurantes: 

 Transportes turísticos: 

 Eventos: 

 Entretenimento: 

 Informação turística: 

 Comércio turístico. 
 
 

 
 


