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RESUMO 

 

O Turismo é um fenômeno complexo que compreende os deslocamentos espaciais 

realizados pelas pessoas em suas viagens e permanências em localidades diferentes 

de suas residências. Em sua prática, o turismo necessita de infraestrutura específica, 

de modo a conquistar e transformar o espaço geográfico. Por outro lado, a atividade 

turística é responsável por diferentes impactos socioeconômicos negativos e 

positivos. Os destinos turísticos, ao receberem os fluxos de visitantes, geralmente se 

beneficiam economicamente, pois estes são consumidores do seu comércio e 

serviços. Neste sentido, considerando o município de Angra dos Reis, destino 

reconhecido no âmbito nacional e internacional, essa pesquisa estruturou-se com o 

objetivo de analisar a relevância dos turistas para o seu setor terciário, visando com 

sua conclusão colaborar com o setor terciário e o poder público municipal. Para 

tanto, empregou-se os métodos quantitativo e qualitativo, realizando-se entrevistas 

nos estabelecimentos da área central da cidade de Angra dos Reis. Concluiu-se que o 

turismo é considerado como de grande importância para a cidade, todavia, a área 

central pesquisada os turistas não representam os maiores consumidores.   

 

Palavras-chave: Turismo. Turismo - Angra dos Reis, RJ. Setor terciário – Angra dos 

Reis, RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ABSTRACT 

Tourism is a complex phenomenon that comprises the spatial displacement carried out 

by people in their travels and stays in locations other than their homes. In its practice, 

tourism needs specific infrastructure in order to conquer and transform the 

geographical space. On the other hand, tourism is responsible for different negative 

and positive socio-economic impacts. Tourist destinations, when receiving flows of 

visitors, generally benefit economically, as they are consumers of their trade and 

services. In this sense, considering the municipality of Angra dos Reis, a recognized 

destination both nationally and internationally, this research was structured with the 

objective of analyzing the relevance of tourists to its tertiary sector, aiming at its 

conclusion to collaborate with the tertiary sector and the municipal public power. To 

do so, quantitative and qualitative methods were used, with interviews conducted in 

establishments in the central area of the city of Angra dos Reis. It was concluded that 

tourism is considered to be of great importance for the city, however, the central area 

surveyed tourists do not represent the largest consumers. 

 

Keywords: Tourism. Tourism - Angra dos Reis, RJ. Tertiary sector – Angra dos Reis, 

RJ 
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1 INTRODUÇÃO 

O entendimento do turismo está envolvido numa ampla e complexa discussão 

teórico-conceitual, o que contribui para a existência de distintas interpretações e  

formas para defini-lo.A partir da leitura e reflexão de obras de autores como Beni 

(1998),Coriolano (1998), Cruz (2000, 2003), Dias (2003), Fratucci (2009, 2014), 

Lopes Júnior (2016, 2017, 2018), Pearce (2003),entre outros que serão expostos nessa 

pesquisa, entendeu-se o turismo como uma pratica socioeconômica e cultural que 

exige o deslocamento espacial e, por sua vez, têm no espaço geográfico o seu objeto de 

consumo. Nesta perspectiva, a Geografia contribui com o Turismo no sentido de 

compreender os fenômenos espaciais que envolvem a prática turística, haja visto a 

relevância do conceito de espaço geográfico e outros, como território, região, paisagem 

e lugar para a ciência geográfica. 

Aliás, para Coriolano (1998, p. 21), “o turismo é uma atividade que se 

desenvolve por meio dos elementos dos espaços geográficos”. Contribui Cruz (2000, 

p.19) ao explicar que "[...] para que o turismo possa acontecer, os territórios vão se 

ajustando às necessidades trazidas por essa prática social". No mesmo sentido, Fratucci 

(2009) destaca que a atividade turística se apropria dos espaços de modo a reordená-los 

conforme a lógica dos seus agentes produtores, assim provocando uma nova 

organização do território e a constituição de um espaço do turismo. Como salienta 

Cruz (2003, p. 26), “a 'Geografia do turismo' é uma expressão que se refere à dimensão 

sócioespacial da prática social do turismo [...]". Nesta perspectiva, o turismo revela sua 

relação com a Geografia, pois necessita do espaço geográfico para a sua atividade. 

Ainda sobre a atividade turística, se considerarmos que o mesmo se aproveita 

das infraestruturas instaladas no território, assim como necessita de outras para a sua 

prática, o espaço urbano, em especial as cidades, reúne condições favoráveis ao 

turismo. Muitas infraestruturas e equipamentos de suporte para a atividade turística, 

como a de transporte, de hospedagem, de alimentação e a de comércio e serviços, 

concentram-se nas cidades.  

Em relação às cidades, Corrêa (1995) explica que estas correspondem a um 

espaço que concentra intensas trocas de bens e serviços, além de mercadorias. Neste 

sentido, são lugares dinâmicos que se dividem em diversas atividades econômicas, tais 

como industrias, comércio, serviços, e outras. Na perspectiva de Corrêa (1995) e 

Santos (1993) a cidade é vista como campo do visível, construções e prestações de 
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serviços, estando a cidade interligada ao urbano. Já o espaço urbano, segundo Corrêa 

(1995, p.9) é: "[...] fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, um 

conjunto de símbolos e campo de lutas. É assim a própria sociedade em uma de suas 

dimensões, aquela mais aparente, materializada nas formas espaciais". 

Nesta perspectiva da cidade e o urbano, destaca-se o setor terciário da 

economia, comércio e os serviços, que além de atender aos moradores, serve aos 

turistas quando se trata de uma localidade turística.  Portanto, a prática turística no 

espaço urbano, utiliza das mesmas condições dadas aos moradores de uma cidade, das 

mesmas infraestruturas instaladas no território, assim como necessita de outras 

específicas ao seu desenvolvimento e atendimento dos turistas. 

A partir dos aspectos apresentados que compreendem temas referentes ao 

turismo, a cidade e o urbano, estruturou-se essa pesquisa realizada no município de 

Angra dos Reis – RJ, destino turístico conhecido internacionalmente. A partir da 

observação dos turistas que se concentram na área central da cidade, especialmente 

devido à localização do Cais de Santa Luzia, ponto de embarque para a Ilha Grande, 

surgiram algumas reflexões sintetizadas na seguinte questão: os turistas que tem o 

município de Angra dos Reis como destino, são relevantes para o setor terciário de sua 

área central? Ou seja, os turistas são consumidores dos produtos e serviços oferecidos 

nos estabelecimentos instalados na área central de Angra dos Reis?  

Justamente sobre a questão anteriormente exposta, assim como observações 

preliminares da área central que concentra o comércio e serviços da cidade, 

estruturaram-se os objetivos da pesquisa. O principal consistiu em analisar a 

importância dos turistas para os setores terciário (comércio e prestação de serviços) da 

cidade de Angra dos Reis, RJ. Os objetivos específicos foram os seguintes: 

a) diagnosticar os diferentes estabelecimentos de comércios e serviços 

presentes na área de estudo; 

b) classificar estabelecimentos de comércio e serviços de acordo com sua 

natureza; 

c) elaborar uma representação cartográfica com a distribuição espacial dos 

estabelecimentos pesquisados; 

d) avaliar a relevância dos turistas para os estabelecimentos pesquisados; e 

e) identificar quais os tipos de serviços que atendem ao maior número de 

turistas. 
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Com o intuito de atender aos objetivos expostos, definiu-se a metodologia que 

privilegiou os métodos quantitativo e qualitativo, vislumbrando-se os resultados e as 

considerações que serão expostos na pesquisa. Segundo Minayo (2000, p. 22), “[...] o 

conjunto de dados quantitativos e qualitativos não se opõem. Ao contrário, se 

complementam, pois a realidade abrangida por eles interage, dinamicamente, 

excluindo qualquer dicotomia.” 

A presente pesquisa foi estruturada em oito capítulos, sendo o primeiro deles a 

Introdução, com intuito de apresentar ao leitor uma apresentação geral sobre a 

pesquisa, inclusive do projeto original. 

No capítulo 2 - O Turismo, foram apresentados alguns conceitos sobre turismo 

com intuito de trazer clareza a respeito. Com isso, foram utilizados alguns autores que 

apresentam seus entendimentos, afim de explicar esse conceito um tanto complexo.  

No capítulo 3 - A cidade e o Centro Urbano, realizou-se um breve histórico a 

respeito da fixação do homem no espaço e a formação das primeiras ideias de cidades, 

além de apresentar o entendimento sobre cidade e centro urbano.  

O capítulo 4 - O Setor Terciário,aborda o desenvolvimento do setor terciário da 

economia, relacionando-o com questões urbanas e capitalistas, inclusive destacando-se 

a relevância do setor terciário frente aos outros setores na geração de riquezas de um 

lugar ou país. 

Já o capítulo 5 - Área de Estudo faz ênfase a questão histórico – geográfica de 

formação do município de Angra dos Reis, contextualizando de forma abrangente os 

ciclos econômicos da cidade até a chegada do turismo.  

No capítulo 6– Metodologia foi exposta a metodologia, ou sejam, os métodos 

empregados nessa pesquisa,apontando-se os procedimentos, fases realizadas na busca 

em responder aos objetivos e obter os resultados. 

O capítulo 7 - Resultados e Análises apresenta uma descrição dos resultados 

obtidos por meio das entrevistas realizadas. Com isso, as entrevistas foram estruturas 

em um quadro permitindo uma melhor visualização e análise dos resultados. Ainda 

neste capítulo, apresenta-se um mapa que foi elaborando a partir dos dados obtidos 

com as entrevistas, 

Por fim, finalizando o trabalho o capítulo 8 - Considerações Finais, apresenta-

se uma reflexão sobre a temática, os resultados e tudo que abrangeu as pesquisa.   
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2 O TURISMO 

Segundo a Organização Mundial de Turismo – OMT (uma das agências 

internacionais das Organizações das Nações Unidas – ONU), que objetiva a promoção 

e desenvolvimento do turismo, essa atividade pode ser entendida pelo indivíduo que 

realiza “[...] o deslocamento para fora do local de residência por período superior a 24 

horas e inferior a 60 dias motivados por razões não-econômicas” (IGNARRA, 2003, 

p.10). Em 1994, no entanto, a mesma agência atualizou sua definição: “[...] o turismo 

engloba as atividades das pessoas que viajam e permanecem em lugares fora de seu 

ambiente usual durante não mais do que um ano consecutivo por prazer, negócios ou 

outros fins” (IGNARRA, 2003, p.10). 

No ano de 2001, a OMT atualiza novamente a sua definição de turismo, agora 

como consta no excerto abaixo: 

 

É o conjunto de atividades que as pessoas realizam durante suas 

viagens e estadas em lugares diferentes ao de seu entorno habitual, 

por um período de tempo consecutivo inferior a um ano, com o 

objetivo de lazer, negócios ou outros motivos, não relacionados com 

uma atividade remunerada no lugar visitado. Importante assinalar 

que o turismo compreende todas as atividades dos visitantes, tanto de 

turistas como de excursionistas (DIAS, 2003, p.45). 

 

Com base nesta nova definição, é notável que a OMT enfatiza a necessidade do 

deslocamento, isto é, a viagem, além de tempo específico e da ausência de 

remuneração da atividade. É de se destacar que o critério utilizado para as atualizações 

das definições de turismo pela OMT estão de acordo com as mudanças das atividades 

turísticas. Contudo, para além das definições da OMT, diferentes pesquisadores 

definem o turismo de acordo com suas formações e entendimento desta complexa 

atividade. 

Na visão de Trigo (1998, p.12), o turismo “[...] é uma atividade humana 

intencional que serve como meio de comunicação e como elo de interação entre povos, 

tanto dentro como fora de um país”. De acordo com o seu ponto de vista, a prática 

compreende o deslocamento das pessoas para outras áreas diferentes das que residem, 

com intuito de atender as suas necessidades, quaisquer que sejam estas, desde que de 

forma não remunerada. 

Na percepção de Barreto (1991, p. 47-48), “[...] o turismo é essencialmente 

movimento de pessoas e atendimento às suas necessidades, assim como às 
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necessidades das outras pessoas que viajam. O turismo é o fenômeno de interação 

entre o turista e o núcleo receptor e de todas as atividades decorrentes dessa interação”. 

Neste caso, é salientado o caráter essencial da viagem e da relação entre turista e 

destino, e as atividades consequentes dessa interação. 

Outra contribuição ao entendimento do turismo, "[...] é o estudo do homem 

longe de seu local de residência, da indústria que satisfaz suas necessidades, e dos 

impactos que ambos, ele e a indústria, geram sobre os ambientes físicos, econômicos e 

socioculturais da área receptora.” conforme Beni (1998, p.36). Nesta proposta, é 

introduzida uma preocupação com os impactos decorrentes da atividade turística no 

destino. 

Além dos expressivos pesquisadores da área de turismo mencionados, são 

apresentados a seguir a contribuição de outros, cuja área específica de estudo é a 

Geografia. Estes, em seu entendimento de turismo, salientam a importância da viagem 

- deslocamento espacial, bem como a relação do Turismo com os conceitos da 

Geografia. 

De acordo com Rita Ariza da Cruz (2003), há uma necessidade de se 

compreender o turismo a partir do espaço geográfico e toda a infraestrutura que 

possibilita o deslocamento espacial, tão essencial para a atividade. 

 

[...] o turismo é uma modalidade de deslocamento espacial, que 

envolve a utilização de algum meio de transporte e ao menos um 

pernoite no destino; esse deslocamento pode ser motivado pelas mais 

diversas razões, como lazer, negócios, congressos, saúde e outros 

motivos, desde que não correspondam a formas de remuneração 

direta. (CRUZ, 2003, p. 4) 

 

Por sua vez, na perspectiva de Pearce, (2003, p. 25) “[...] o turismo pode ser 

pensado como o conjunto de relações e fenômenos originados com as viagens e estadas 

temporárias de pessoas que estão viajando sobretudo a lazer ou com finalidades 

recreativas”, ou seja, evidencia-se o lazer, assim como o deslocamento dos turistas no 

espaço. 

Afirma Lopes Júnior e Andrade (2017, p. 48), “para o turismo, a viagem, ou o 

deslocamento das pessoas no espaço, é essencial; para tanto, é necessário um conjunto 

de infraestruturas e equipamentos nas localidades emissoras e receptoras”. A 

infraestrutura mencionada está associada à organização territorial dos setores da cidade 

para atender ao turismo. Todos os serviços, tais como hotéis, pousadas, transporte, 
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restaurantes e etc., devem de alguma forma estar dispostos dentro da cidade que irá 

recebê-lo, o que é corroborado por Cruz (2000, p. 19), “[...] para que o turismo possa 

acontecer, os territórios vão se ajustando às necessidades trazidas por essa prática 

social”. 

Por fim, uma autora geógrafa que é uma das precursoras das discussões de 

turismo no Brasil, responsável por ampla bibliografia, Adyr Balastreri Rodrigues diz 

que o turismo é: "[...] certamente um fenômeno complexo, designado por distintas 

expressões: uma instituição social, uma prática social, uma frente pioneira, um 

processo civilizatório, um sistema de valores, um estilo de vida – um produtor, 

consumidor e organizador de espaços [...]". (RODRIGUES in RODRIGUES, 2001, p. 

17-18). 

Após, essa apresentação sobre o entendimento do turismo, considerando a 

temática da presente pesquisa, faz-se necessário uma apresentação sobre o 

entendimento da Cidade e o Urbano. 
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3 A CIDADE E CENTRO URBANO 

Nesse etapa é necessário expor algumas considerações sobre cidade e centro 

urbano. A cidade e o centro urbano de Angra dos Reis são o foco da pesquisa, por isso, 

entender a formação das primeiras cidades e conceito de centro urbano elucida a 

compreensão da sua formação, bem como suas relações e importantes dinâmicas 

econômicas na organização da cidade. A compreensão do espaço é complexo, faz-se 

necessário uma contextualização histórica que ajude explicar as primeiras 

aglomerações humanas e ideias de cidades.   

Inicialmente, segundo Sposito (2000) observa-se que a preocupação do homem 

nos primórdios da humanidade não se baseava em recursos, mas em proteção contra os 

predadores, assim, as cavernas eram vistas como local de proteção no período 

paleolítico, que além de oferecer segurança para o homem permitia guardar seus 

instrumentos, sendo também reduto propicio ao acasalamento. Portanto, segundo a 

autora, a seleção de lugares foi fundamental para sobrevivência e o crescimento 

populacional, permitindo mudanças de como o homem se relacionava com o espaço. 

 

[...] a seletividade é o processo de eleição do local com que a 

sociedade inicia a montagem de sua estrutura geográfica. Ela é uma 

expressão direta e combinada dos princípios da localização e da 

distribuição. Por meio da localização, o homem elege a melhor 

possibilidade de fixação espacial de suas ações. (MOREIRA, 2015, 

p. 82)  

 

Conforme Moreira (2015) e Sposito (2000), o homem pré-histórico era um ser 

seletivo, buscava locais que ofereceriam além de recursos a segurança. Aliás, a análise 

da formação dos primeiros aglomerados humanos é primordial para o entendimento de 

que o homem era um ser disperso no espaço, sendo que a sua localização estava 

associado a motivos como a segurança e alimentação. 

Moreira (2015) evidencia o surgimento da agricultura e da domesticação de 

animais como uma forma de transformação das primeiras paisagens e que permite 

entender o surgimento das primeiras aglomerações humanas. Assim, apresenta-se 

como uma referência da civilização humana, a possibilidade de cultivar seu próprio 

alimento. O alimento é um fator essencial no gerenciamento das cidades, já que todos 

os seres humanos precisam se alimentar. Nesse sentido, Moreira (2015, p. 85) afirma 

que “[...] a cidade nasce ligada à primeira revolução agrícola”. Deste modo, essa nova 
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forma de relação homem-espaço foi fundamental na existência humana, colocando 

agora o homem como transformador da natureza na busca por sua sobrevivência.  

 

No momento em que o homem deixa de ser nômade, fixando-se no 

solo como agricultor, é dado o primeiro passo para a formação das 

cidades. Quando o homem começa a dominar um elenco de técnicas 

menos rudimentares que lhe permite extrair algum excedente 

agrícola, é um segundo impulso para o surgimento das cidades, visto 

que ele pode agora dedica-se a outra função que não a de plantar.” 

(CARLOS, 1992, p. 58)  

 

Nessa perspectiva de Carlos (1992), destaca-se a técnica e as atividades 

agrícolas, que soma-se aos fatores já existentes contribuindo para a fixação do homem 

e a decorrente organização do território. A capacidade de criação de instrumentos foi 

uma forma dos primeiros seres humanos aumentar sua produtividade agrícola e que, 

segundo Moreira (2015) o desenvolvimento da técnica é uma forma do ser humano se 

sobressair no espaço. Assim, os aperfeiçoamentos de ferramentas agrícolas possibilitou 

maior poder de transformação do solo e mudança da paisagem. O que antes o homem 

coletava o que encontrava na natureza, agora com o desenvolvimento das técnicas 

agrícolas, realiza-se o plantio do próprio alimento.  

 

A enxada e o arado, por exemplo, fazem um todo com o cultivo do 

arroz e a criação de aves no complexo da rizicultura das áreas rurais 

do sudeste asiático. E o trator faz um todo com as culturas 

especializadas mesmo no começo da agricultura industrial moderna. 

(MOREIRA, 2015, p. 84)  

 

De acordo com o exposto, o ser humano buscou a fixação como forma de 

sobrevivência, partindo do domínio do ambiente e desenvolvimento da técnica como 

maneira de organização territorial. Portanto, caminha-se para a formação das primeiras 

aldeias. Segundo Sposito (2000) o surgimento dos aglomerados humanos formaram as 

primeiras aldeias, sendo estabelecido através da divisão sexual do trabalho. Essas 

primeiras aldeias antecederam o surgimento das primeiras cidades, onde cada 

indivíduo da aldeia assume um papel de relevância possibilitando divisão de tarefas e 

lugar, sendo instituída pela presença central de um líder. 

Conforme Carlos (1992, p. 59), “[...] a divisão do trabalho, além de implicar 

uma divisão da sociedade em classes, vai determinar uma separação espacial entre 

homens, logo entre cidade e campo.” De acordo Sjoberg (1977, apud Carlos, 1992), o 
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desenvolvimento tecnológico proporciona coordenar a sociedade, organizando a mão-

de-obra para produção, dirigindo as primeiras noções de Estado. Segundo Sposito 

(2000) no início civilizatório essa ideia de “Estado” está ligada com grupos de pessoas 

com maior influência dentro da cidade e que ficaram responsáveis de gerenciar o 

excedente agrícola. 

Nesse quesito, Carlos (1992) afirma que as inovações tecnológicas de formas 

produtivas (adubagem, irrigação, arado e a roda com ajuda de atração animal, outros) 

promoveram excedentes agrícolas e que necessitou haver um gerenciamento político 

dessa produção. Todavia, existem cidades que no decorrer dos séculos alcançaram 

maiores graus de importância do que outras e “[...] o mundo é produto do homem, da 

sociedade e portanto o espaço produzido em cada momento será concretamente 

diferenciado.” (CARLOS, 1992, p. 58). No decorrer da história, as cidades assumiram 

diferentes relações e o processo de urbanização é um fator que acrescenta na cidade 

suas formações de espaços urbanos, centralidades, relações econômicas, produtivas e 

sociais.  

 

[...] embora fossem resultado do social e do político enquanto 

processo, as primeiras cidades tiveram suas localizações 

determinadas pelas condições naturais, de um momento histórico, em 

que o desenvolvimento técnico da humanidade ainda não permitia a 

superação destas imposições. (SPOSITO, 2000, p.18)  

 

Segundo Santos (1993, p.99), a cidade é “[...] conjunto de redes físicas, 

paisagem produzida, processos de valorização em função da paisagem e do imaginário 

concreto.” Na formação da cidade, a industrialização desempenha um papel 

fundamental, pois é a partir desta que surgem os primeiros aglomerados intensos de 

pessoas, vindas do campo e buscando emprego nas cidades. Nesse sentido, Carlos 

(1992) afirma que “[...] por isso a cidade tem sido analisada como concentração de 

população, atividades de serviços, infra-estrutura, reserva de mão-de-obra, 

trabalhadores e, sobretudo, mercadorias”.  

Conforme, Souza (2006) no Brasil, a industrialização e o êxodo rural pós 

década de 1950, alavancaram a urbanização das cidades, o que se justifica pelo elo 

existente entre urbanização e economia. Esse processo de urbanização provocou o 

inchaço das cidades, porque mais pessoas desloca-se do campo para buscar qualidade 

de vida e emprego.  
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A cidade e o urbano estão interligados, uma vez que tornar-se urbano tem como 

essencial a transformação e desenvolvimento do espaço, concentrando comércios e 

serviços de uma atividade produtiva específica, visando a formação de um organismo, 

ou seja, a cidade. Segundo Santos (1993, p. 99), “[...] O urbano é o complexo 

significativo da expressão territorial do modo de produção, é abstrato, mundo de 

funcionalidades – é a dominação, mas pode ser também da libertação.” 

 

[...] urbanização e cidade permite-nos compreender o espaço urbano, 

como materialidade presente, mas também como processo, como 

acumulação de outros tempos, como expressão das formas como se 

organizaram e reorganizaram as cidades, tendo em vista a 

urbanização e suas determinações. (SPOSITO, 1991, p. 86) 

 

O processo de urbanização é a forma como o homem relaciona-se com espaço 

geográfico, desta forma, o ocupação do indivíduo nesse espaço implica na organização 

da cidade, bem como as relações nos espaços urbanos existentes. Segundo Carlos 

(1992, p.70) “[...] o espaço geográfico é uma relação social que se materializa formal 

ou concretamente em algo passível de ser apreendido, entendido e apropriado”. Dessa 

maneira, a urbanização é uma concepção de um processo na qual o indivíduo partilha 

de relações propriamente capitalista e moldam o espaço urbano de cada cidade. 

Nessa perspectiva, Corrêa (1995) afirma que o espaço urbano da cidade é 

fragmentado e articulado composto e produzido pelos agentes organizadores do 

espaço. Seguindo essa lógica, Corrêa (1995) menciona os proprietários dos meios de 

produção, sobretudo os grandes industriais; os proprietários fundiários; os promotores 

imobiliários; o Estado e os grupos sociais excluídos como sendo agentes produtores do 

espaço urbano. Desta forma, segundo o autor, as relações urbanas são determinadas 

por seu espaço urbano fragmentado, desempenhando nas cidades funções industriais, 

comerciais, residenciais, educacionais, tecnológicos, turísticos, religiosas.  

Seguindo essa discussão sobre o urbano e a cidade, merece ênfase o centro da 

cidade, dada a sua importância, pois é neste em que tradicionalmente se concentram os 

estabelecimentos comerciais e de serviços, responsáveis por expressivos investimentos 

e geração de empregos na economia de um país. Quanto ao centro da cidade, Souza 

(2003, p. 64) destaca que “[...] a grande maioria das cidades possui, claramente, o seu 

“centro”, correspondendo, o mais das vezes, ao centro histórico [...]”. O centro 

histórico toma um papel central na cidade, concentrando um grande número de 
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negócios, comércio e serviços, podendo se expandir e atribuir um teor de centralidade 

e importância político-administrativa em relação ao município em seu entorno. 

Segundo Sposito (1991), o centro não diz respeito necessariamente ao ponto central 

geográfico e nem ao centro histórico, mas um lugar que concentra e dispersa fluxos de 

circulação de atividades, ou seja, o lugar responsável pela atração e interação 

econômica de uma cidade. 

 

[...] A centralidade urbana pode ser abordada em duas escalas 

territoriais: a intra-urbana e a da rede urbana. No primeiro nível é 

possível enfocar as diferentes formas de expressão dessa centralidade 

tomando como referência o território da cidade ou da aglomeração 

urbana, a partir de seu centro ou centros. (SPOSITO, 1998.p.27) 

 

Nesse quesito, vale ressaltar que dependendo do tamanho da cidade e as 

relações sociais ali existentes, os centros toma um caráter receptivo ao público que o 

frequenta. Com isso, a cidade forma diferentes subcentros e que segundo Souza (2003, 

p. 66) “[...] os subcentros apresentam um status que reflete as características 

socioeconômicas da população que reside em seus entorno. Há subcentros de alto 

status, de médio status e, até, subcentros populares, na periferia metropolitana”.  

 

O “centro” da cidade se caracteriza por uma paisagem arquitetural e 

humana muito mais complexa que os setores precedentes. Além do 

mais sua localização não é necessariamente central (...) Nos países 

subdesenvolvidos suas características mais marcantes são a de 

construir nódulo principal da rede de vias urbanas (quanto a este 

ponto, pode haver vários centros de uma mesma cidade) e de 

apresentar uma forte concentração de serviços de todos os níveis, 

especialmente comércios. (SANTOS, 1981, p. 181) 

 

De acordo com o exposto, deve-se destacar o caráter de formação dos centros a 

partir da lógica mercantilista do modelo capitalista. Nesse sentido, as áreas centrais da 

cidade serve para atender o sentido consumista. Segundo Corrêa (1995) os fluxos mais 

intensos de capitais estão nas áreas centrais de uma cidade, portanto tende a haver 

maior integração e investimentos na infraestruturas que facilitam a atração e dispersão 

do capital.  

Localizam-se na Área Central aquelas que são capazes de transformar custos 

locacionais elevados e ampla acessibilidade em lucros maximizados: São as atividades 

voltadas para um amplo mercado, nacional, regional ou abrangendo toda a cidade. As 
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outras atividades, que não requeiram nem suportavam uma localização central, 

localizavam-se fora da Área Central. O seu aparecimento se deve assim às demandas 

espaciais do capitalismo em sua fase concorrencial, onde a localização central 

constituía-se em fator crucial na competição capitalista. A Área central é assim, e em 

grande parte, um produto da ação dos proprietários dos meios de produção, ainda que o 

Estado fosse chamado a intervir. (CORRÊA, 1995, p. 40)  

O consumo abastece a centralidade urbana de uma cidade. No centro da cidade 

concentram serviços que as demais localidades não disponibilizam. Desta forma, a 

cidade molda suas relações com as pessoas a partir do que disponibiliza e do poder do 

capital. Nesse sentido, Santos et al (1997) afirma que os centros se organizam través 

da força do capital, pois será responsável em moldar os espaços da cidade para ampliar 

a racionalidade da produção. E, segundo Alfredo (1999, p. 139) “A lógica produtiva 

redireciona a forma da cidade. A imposição das necessidades do capital redefine a 

centralidade, fragmentando-a em diversos setores e reunindo a mesma através dos 

interesses e sentidos da produção capitalista”.   

De acordo com o exposto, o centro da cidade é de enorme importância, uma 

vez que é neste em que tradicionalmente se concentram os estabelecimentos 

comerciais e de serviços, responsáveis por investimentos e geração de empregos na 

economia de um país. As atividades que esse engloba, por sua vez, podem ser incluídas 

no chamado setor terciário da economia. 
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4 O SETOR TERCIÁRIO 

A partir da formação da sociedade moderna em um modelo capitalista e 

consumista, o setor terciário surge como alternativa econômica frente as outros setores 

da economia. O processo de globalização e a vertente neoliberal alavancaram o setor 

terciário que por muito tempo passou despercebido frente aos estudos científicos. Mas, 

segundo Nascimento (2007), o setor terciário veio para suprir as lacunas deixadas dela 

desindustrialização e as crises cíclicas do neoliberalismo no mundo.  

Conforme Bell (1997), o primeiro autor a apresentar a classificação primária, 

secundária e terciária para as atividades econômicas foi Fisher, no ano de 1930. De 

acordo com este, o setor de terciário corresponde a produção e oferta de bens 

intangíveis, no qual se incluem, portanto, o comércio e os serviços. Assim, “as 

atividades de serviços tanto facilitam a produção e a distribuição de bens quanto 

atendem a necessidade da vida pessoal dos indivíduos.” (KON, 2004, p. 25) 

Desde o surgimento dos primeiros núcleos urbanos, o comercio atende as 

necessidades individuais das pessoas. Com isso, toda cidade que possui um comércio 

forte tende a crescer e adquirir funções específicas. Segundo Huberman (1985), a 

expansão do comércio e a participação do consumo possibilitou a acumulação 

capitalista, fomentando o aumento do número de serviços oferecidos pelas cidades. 

Nesta perspectiva, segundo Nascimento (2007) e Silva (2005) as redes 

comerciais criam uma hierarquia urbana entre as cidades.  O espaço é orientado em 

prol do desenvolvimento dos serviços oferecidos, como a criação de portos para a 

exportação de mercadorias, sendo esta um produto do capital em busca do lucro e 

visando atender aos interesses individuais e coletivos de uma sociedade.  

Além disso, merece destaque o setor primário que, por sua vez, corresponde a 

produção relacionada a exploração da natureza, ou seja, é o setor responsável pelo 

fornecimento de matéria-prima para a indústria. É representado, portanto, por 

atividades tais quais a agricultura, mineração, pecuária, extrativismo vegetal, entre 

outras. O setor secundário, por outro lado, é justamente o responsável por transformar 

as matérias primas do setor primário em produtos industrializados, agregando valor e 

sendo, portanto, o responsável pela geração de riquezas. São exemplos os automóveis, 

roupas, máquinas, etc. 
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[...] o setor primário abrange a agricultura em sentido restrito (isto é, 

a lavoura), a pecuária, a caça, a pesca, bem como a extração de 

minerais e de madeira, ou seja, todas as atividades de exploração 

direta dos recursos naturais de origem vegetal, animal e mineral, não 

implicando em uma agregação de valor via industrialização. [...] O 

setor secundário (ou indústria em geral) compreende todas as 

atividades de transformação de bens e divide-se em três subsetores: a 

indústria da construção civil, a indústria de serviços públicos 

(geração e distribuição de energia elétrica, beneficiamento e 

distribuição de água à população, produção e distribuição de gás 

encanado) e a indústria manufatureira, inclusive a relacionada ao 

agronegócio [...]. O setor terciário (ou de serviços em geral) se refere 

a todas as demais atividades econômicas que se caracterizam por não 

produzirem bens materiais e sim prestarem serviços. (ALMEIDA et 

al 2013, p.149-150.) 

 

Quanto ao setor terciário especificamente, este sim relevante para a presente 

pesquisa, é possível atestar a relação que este exprime entre o fornecedor, ou seja, 

prestador de serviços, e o consumidor, em que o serviço é sempre intangível, imaterial. 

A respeito dos tipos específicos de serviços, as empresas capitalistas, reunidas em 

alguns ramos, sendo alguns destes o comércio, finanças, educação, saúde, governo, 

serviços pessoais, entre outros. 

Ao tratar a importância do setor terciário a economia mundial, Romero (1976) 

destaca que os países em desenvolvimento tem um setor terciário abarcando uma 

maior força de trabalho. Isso ocorre pelo fato do setor primário e secundário auferir 

maiores graus de desenvolvimento tecnológico, fazendo-o que a mão de obra ocupem 

o setor terciário (comercio e serviços).Todavia, há questionamentos pertinentes sobre 

se fazer uma relação direta entre crescimento do terciário e o desenvolvimento, 

inclusive porque o trabalho informal (sem vínculo empregatício e benefícios) se faz 

presente no setor terciário, como exemplo, no comércio (exemplo, os ambulantes), 

entre outros. 

Conforme Dantas (2007), o terciário é um setor econômico provedor de 

empregos, assim impulsionador econômico, ocupando um expressivo papel no 

desenvolvimento do PIB (Produto Interno Bruto) de uma cidade, estado ou país. Essa 

importância segundo Nascimento (2007) e Dantas (2007) apresenta uma ideia de “nova 

economia”, ocasionado pelo avanço tecnológico e fluxos do capital flexível, gerando 

uma economia globalizada capitalista de modo a viabilizar a mercadoria.  

Voltando-se para a questão espacial, o setor terciário em sua dinâmica atua 

diretamente no espaço urbano provocando a sua reconfiguração, pois proporciona 
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centralidades, assim, segundo Nascimento (2007, p.150) "[...] o papel fundamental do 

setor terciário na produção/reprodução e/ou reconfiguração espacial do espaço urbano 

na atualidade." 

Lefebvre (1972) apud Dantas (2007) explica que o setor terciário depende de 

circunstancias estruturais das cidades e o espaço não constitui um bloco homogêneo, 

mas partes heterogênea que possibilitará ou não o desenvolvimento do terciário. E 

Silva (2005) reforça que “[...] há cidade, e até mesmo regiões que concentram mais 

atividades primarias, enquanto outras concentram mais atividades secundarias, e outras 

que concentram mais atividade terciárias." 

No âmbito da estrutura do setor terciário sua complexidade está no modo como 

a sociedade evolui e dinamiza o espaço urbano que ocupa. Segundo Silva (2005) 

exemplo desse processo diz respeito ao Shopping Centers como um concentrador de 

atividades terciarias dentro de um único espaço físico. Logo, o setor terciário é um 

ponto de atração, polarização e influencias em diferentes espaços geográficos.   

Desta forma, osetor terciário tem uma grande relevância economia, tanto global 

ou locacional que será determinado pelo espaço que ele ocupa. Além disso, o comercio 

e os serviços abrange uma mão-de–obra qualificada e não-qualificada, portanto, o setor 

terciário requer estudos também frente aos trabalhadores autônomos. Embora, o setor 

terciário ter várias vertentes de estudo, o que será abrangido nessa pesquisa, é dentro 

da esfera turística, pois os serviços oferecidos para atender o turismo ocupa a categoria 

do setor terciário da economia por estar relacionado a prestação de serviços e 

comercio.   

Nesse sentido, segundo Lima et al (1998) na alta estação do turismo, ou seja, 

no verão os municípios turísticos recebem um número intenso de visitantes. Todavia, a 

população, na maioria das vezes não se beneficiam desse turismo. Os referidos autores 

destacam o setor terciário e suas atividades econômica, em especial, o comercio. Dada 

a importância comercial (setor terciário) o turismo vem forte como um potencial 

contribuinte rentável de uma cidade turística que ver no setor terciário uma forma de 

crescimento e desenvolvimento.  
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5 ÁREA DE ESTUDO: ANGRA DOS REIS, RJ 

Nesta etapa da pesquisa, apresentam-se algumas considerações geográficas – 

históricas e turísticas do município de Angra dos Reis, com o intuito de contextualizar 

o tema dessa pesquisa em seu município de estudo. Para tanto, foi empregada pesquisa 

bibliográfica que priorizou materiais bibliográficos resultantes de pesquisas que 

retratam a formação e o desenvolvimento do município, assim como alguns 

apontamentos sobre os seu aspectos turísticos.  

O município de Angra dos Reis localiza-se no estado do Rio de janeiro no 

litoral sul fluminense, distante 140 km de sua capital, sendo vizinho das cidades de 

Mangaratiba, Paraty e Rio Claro na região da Costa Verde.Em relação às 

características físico-naturais de Angra dos Reis, Souza (2003, p.7) destaca “[...] a 

presença de um relevo escarpado com as encostas bem próximas ao mar, cobertas pela 

Mata Atlântica”.  

 

Figura 1: Localização do Município de Angra dos Reis no Estado 

do Rio de Janeiro, RJ. 

 

 

Fonte: Lopes Júnior (2016). 
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Sobre a fundação de Angra dos Reis, conforme Santos (2007), foi no ano de 

1502, destacando que a partir desse período a sua localidade passa a ser conhecida por 

sua função portuária, exportando matérias primas, dentre as quais menciona o ouro, o 

açúcar e o café. Mas, foi o processo de povoamento do litoral que deu início a 

formação da cidade, inclusive por constituir-se ponto estratégico de defesa, conforme 

Machado (1995, p.4): “a ocupação portuguesa do litoral, durante o século XVI, 

obedeceu à motivos estratégicos, pois embarcações holandesas, francesas e inglesas 

comerciavam com os indígenas, desafiando o domínio português”. 

Foi na atuação em escoar o ouro de Minas Gerais através de seu porto, que 

Angra dos Reis ganhou destaque na economia nacional. Segundo Corrêa (2008, p. 

259), “juntamente com Paraty, Angra formava o maior escoadouro de ouro proveniente 

das minas sendo a atividade a principal via dinamizadora da região”.  

Desta forma, seguindo uma linha histórica, depois da importância do ouro para 

cidade de Angra dos Reis, a cana – de – açúcar começa a ganhar participação na 

econômica. Segundo Guimarães (1997) a cultura da cana de açúcar e aguardente, 

promoveu o comercio desses produtos e assim impulsionando a economia local. O 

porto teve grande participação na economia Angrense, pois possibilitou o escoamento 

dessa matéria prima. Angra dos Reis nesse período teve um papel importante, tanto na 

produção quanto na exportação de cana – de – açúcar através do seu litoral. Segundo 

Corrêa (2008, p, 259) “No período da cana-de-açúcar, o município destaca-se como 

um dos produtores do gênero apresentando em 1749 a existência de 15 engenhos e 91 

engenhocas de aguardente”. 

Todavia, em detrimento ao declínio da cana de açúcar, evidencia-se a 

cafeicultura no Vale do Paraíba fluminense. Neste cenário, o café constitui-se num 

outro produto que também utilizou o porto de Angra dos Reis para ser exportado. 

Deste modo, Santos (2007, p. 4) contribui ao dizer que “No século XIX foi 

responsável pelo escoamento do café do Vale do Paraíba. Portanto trata-se de um 

município de importância incontestável para economia colonial do Brasil”. Contudo, o 

café entrou em crise, segundo Machado (1995) e Silva Corrêa (2008) essa crise do café 

no final do século XIX provocou a estagnação econômica município e esvaziamento 

populacional. 

As dificuldades enfrentadas por Angra dos Reis, conforme exposto 

anteriormente, foram superadas conforme Santos (2007), no século XX. O referido 

autor, elenca algumas medidas que favoreceram a retomada econômica do município, 
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como a reforma do seu porto e a construção da estrada de ferro ligando o Vale do 

Paraíba com Angra dos Reis. A ferrovia foi responsável pelo transporte do aço 

produzido na Companhia Usina Siderúrgica Nacional (CSN) até o Porto de Angra dos 

Reis. 

Outra fase histórica essencial ao desenvolvimento econômico de Angra dos 

Reis, foi na década de 1970 no período do regime militar, Nesse período ocorreu na 

cidade de Angra dos Reis, investimentos governamentais que culminaram em grandes 

construções e instalações que beneficiaram a cidade. Segundo Machado (1995) e 

Santos (2007) esses investimentos possibilitaram a construção da Central Nuclear 

Almirante Álvaro Alberto – CNAAA (usinas nucleares); Terminal da Baia de Ilha 

Grande - TEBIG, também conhecido como Terminal Marítimo Almirante Maximiano 

da Fonseca e a BR-101 Rodovia Rio-Santos. 

Dentre essas grandes obras, a construção da Rodovia Rio – Santos se destacou 

por favorecer a atividade do turismo. Foi depois da construção da rodovia que iniciou 

um amplo processo de ocupação do litoral, inclusive para fins turísticos. Desta forma, 

conforme Siqueira (1989) o surgimento do projeto Turis (plano de aproveitamento 

turístico) tinha como finalidade promover o turismo na região de forma adequada entre 

macro eixo Rio/ São Paulo. Estudos do Projeto Turis mostrava que as obras que 

implicaria na construção da rodovia Rio – Santos causariam enormes degradação ao 

meio ambiente, devido à proximidade da serra com o oceano, como cita Siqueira 

(1989). 

 Segundo o mesmo autor, o fator ambiental era um importante ponto no Projeto 

Turis, pois seria a questão das belezas naturais o principal atrativo de elevação e 

rentabilidade turística. Contudo, apesar do alertas do Projeto Turis sobre o quesito 

ambiental, nada pode fazer na questão do “desastroso” processo de construção da 

rodovia, causando o aterramento de várias praias e destruição da floresta. Neste 

sentido, a BR-101 proporcionou especulação imobiliária e instalação de construções 

para o turismo na região, pois aumentou o fluxos de pessoas no trecho Rio/ São Paulo 

e assim maior acesso as praias e as belezas naturais.  

Na perspectiva da evolução do turismo em Angra dos Reis, suas belezas 

naturais são evidenciadas, pois o seu território “[...] é privilegiado por sua baia com 

mais de 350 ilhas e 2000 praias que atraem um expressivo fluxo de turistas, nacionais e 

estrangeiros” ressalta Lopes Júnior e Andrade (2017, p.46). No entanto, vale destacar 

que a atividade do turismo, de acordo com Rejowski (1996), compreende impactos 
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positivos, como a geração de renda e de emprego, o incremento da arrecadação de 

impostos, a criação e o desenvolvimento de empresas, entre outros, mas também os 

negativos, como o aumento do custo de vida, a especulação imobiliária, a inflação, e 

outros mais.  

Neste sentido, refletindo sobre a realidade de Angra dos Reis, é pertinente a 

contribuição de Santos (2007): “[...] vultosos investimentos, tanto estatais quanto 

privados, ao contrário do que se poderia supor, trouxeram sensível degradação na 

qualidade de vida da população local no âmbito econômico, social e ambiental”.  
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6 METODOLOGIA 

Neste capítulo, apresenta-se a questão do método e os procedimentos que foram 

empregados nessa pesquisa com intuito de atender aos objetivos, assim obtendo-se os 

resultados.  

Foi a partir da observação e reflexão sobre a concentração de turistas na área 

central da cidade de Angra dos Reis, especialmente próximos do Cais de Santa Luzia, 

ponto de embarque para a Ilha Grande, que elaborou-se a problemática: os turistas que 

se destinam para Angra dos Reis, são relevantes para o setor de terciário da sua área 

central? Ou seja, os turistas consomem produtos e serviços da área central de Angra 

dos Reis? Há uma contribuição do turismo para o comércio local? 

Com base nessa pergunta, estruturaram-se os objetivos dessa pesquisa, 

divididos em geral e específicos. O objetivo geral é analisar a importância dos turistas 

para os setores terciário (comércio e prestação de serviços) da cidade de Angra dos 

Reis, RJ. 

Os objetivos específicos são: 

a) Diagnosticar os diferentes estabelecimentos de comércios e serviços 

presentes na área de estudo; 

b) Classificar estabelecimentos de comércio e serviços de acordo com sua 

natureza; 

c) Elaborar uma representação cartográfica com a distribuição espacial dos 

estabelecimentos pesquisados; 

d) Avaliar a relevância dos turistas para os estabelecimentos pesquisados; 

e) Identificar quais os tipos de serviços que atendem ao maior número de 

turistas. 

A execução deste projeto de pesquisa utilizou-se das metodologias quantitativa 

e qualitativa, sendo a primeira representada pelo levantamento do número e tipos de 

estabelecimentos comerciais e de serviços na área de estudo, seguido de análise 

estatística descritiva. Já a qualitativa, por outro lado, consistiu em entrevistas 

semiestruturadas, pesquisa documental e observação direta. Conforme Richardson et 

al. (1999) e Triviños (1995), o método qualitativo favorece na compreensão dos 

fenômenos sociais, já o método quantitativo refere-se ao emprego e análise estatística 

na coleta e tratamento dos dados. 
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Os dados secundários foram obtidos a partir de pesquisa bibliográfica em torno 

do objeto de estudo. A pesquisa bibliográfica, segundo Severino (2007, p.122): “[...] 

aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, 

em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc”. Para esta etapa realizou-se 

preliminarmente um levantamento de autores e suas respectivas obras, listadas na 

bibliografia do presente projeto, sendo os temas constituintes: Turismo, Cidade, 

Espaço Urbano, Comércio e Serviços. 

Especificamente em relação ao método qualitativo, realizou-se entrevistas 

semiestruturadas com os gestores dos estabelecimentos de comércio e serviços da área 

pesquisada. Essas entrevistas foram elaboradas com o intuito de compreender a 

importância dos turistas para os setores de comércio e serviços (LAKATOS e 

MARCONI, 2003). Além disso, durante as visitas foram empregadas técnicas de 

observação direta in loco, não estruturada.  

Também foram coletados dados primários, a partir da realização de trabalhos 

de campo na área de estudo. Os trabalhos de campo identificaram a quantidade e os 

diferentes tipos de estabelecimentos comerciais e de serviços presentes no recorte 

escolhido. Assim, classificando-os de acordo com suas características funcionais, estes 

por sua vez, favoreceram na confecção de um mapa. 

Em relação à área de estudo, conforme exposto no capítulo anterior, a pesquisa 

foi realizada no município turístico de Angra dos Reis, mais precisamente em sua área 

central. A definição da área do centro urbano pesquisada ocorreu após pesquisa 

preliminar (entrevistas informais) identificarem este setor da cidade como a maior 

concentração de comércio e serviços e próximo da área de embarque dos turistas que 

se destinam para a Ilha Grande, atrativo turístico que recebe maior fluxo de turistas no 

município. Assim, a pesquisa em relação à coleta de dados ocorreu na área que 

corresponde a Avenida Reis Magos, Rua do Comércio e Praça Codrato de Vilhena. 

Com o intuito de ilustrar essa área da pesquisa, foi elaborado um mapa "Figura 2 - 

Mapa da Área de Estudo no Comércio de Angra dos Reis", apresentado no próximo 

capítulo: Resultados e Análises. 
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7 RESULTADOS E ANÁLISES 

Este capítulo expõe os dados obtidos através das entrevistas realizadas no 

comércio e serviço de Angra dos Reis. Nessa etapa foi abordado gestores e funcionário 

dos estabelecimentos que se disponibilizaram a responder a um questionário com 

perguntas sobre o comercio do centro. Esses questionários foram aplicados entre os 

dias 10 de janeiro a 15 de janeiro de 2020. Os entrevistados são pessoas que estão 

trabalhando diariamente e observam o movimento do comércio. Por motivos de sigilo, 

não foi necessária a identificação desses trabalhadores, afim de preservar seu estado de 

anônimo.  

Os empreendimentos que ocupam a área do centro estão espacialmente 

próximos a estação Santa Luzia, onde embarcam e desembarcam turistas diariamente. 

Com isso, a área concentra estabelecimentos com fluxos de consumidores do 

comércio. Em 54 estabelecimentos do centro, apenas 47 se disponibilizaram responder 

ao questionário, e os que não quiseram, alegaram indisponibilidade de tempo para 

responder as perguntas. 

Um importante fato para ser mencionado é o tipo de classificação dos 

estabelecimentos pesquisados. Para resguardar seus nomes foram utilizados 

classificações gerais de acordo com sua funcionalidade, mas sem citar o nome da loja 

em especifico. As denominações utilizadas aos seguintes estabelecimentos foram: 

agências turísticas; bares; comércio alimentício; comércio eletrônico; farmácia; lojas 

de utilidades; mercado/supermercado; vestuário; serviços públicos.  

Em relação ao padrão de perguntas foram as mesmas para todos os 

entrevistados para evitar qualquer alteração nos resultados. Sobre a organização dos 

resultados das entrevistas, foram apresentados num quadro que ajuda a melhor 

visualização, além de ter uma ideia do qualitativos e o quantitativos das respostas 

obtidas dos estabelecimentos.Para melhor entendimento, visualizar o "Quadro 1 – 

Respostas dos Entrevistados". 

Por fim, a partir do trabalho de campo, ou seja, das visitas realizadas na 

localidade estudada, juntamente com a aplicação das entrevistas, elaborou-se um mapa 

com o intuito de favorecer a compreensão da localização - espacialidade dos 

estabelecimentos estudados (ver Figura 2 - Área de Estudo no Comércio de Angra dos 

Reis). 
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Figura 2 - Área de Estudo no Comércio de Angra dos Reis. 

 

 
 

Fonte: Lucas Araújo da Silva e Wilson Martins Lopes Júnior (2020) 
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 Quadro 1 – Respostas dos Entrevistados 

 
Perguntas  

Estabelecimentos 

 

 

1-Há 

turistas 

entre os 

clientes 

da loja? 

 

2-Qual o período 

de funcionamento 

da sua loja  (dias 

e horário)? 

 

3-O horário de 

funcionamento de 

sua loja é 

pensando em 

atender os 

turistas? 

 

4-A loja tem 

produtos 

voltados aos 

turistas? Quais? 

5-Numa escala 

de 1 a 10, qual a 

importância dos 

turistas na 

receita (lucro) 

do seu 

estabelecimento 

6-Você considera os turistas 

relevantes para a economia local?  

 

Agências Turísticas (5)  Sim: 5 

Não: 0 

Média: 

7h00 da manhã 

até as 19h00 

 (Todos os dias) 

Sim: 5 

Não: 0  

Sim: 5 

Não: 0 

Passagens e 

passeio  

Média: 

9,8 

100% dos entrevistados afirmaram que o 

turismo é a atividade que mais  

emprega e que movimenta o  

comércio do centro. 

Bares (2) Sim: 2 

Não: 0  

Média 

7h00 a 22h00 

Seg- sab 

Sim: 2 

Não: 0 

Sim: 2 

Não: 0  

Comida e 

bebida 

 

Média 

3 

100% dos entrevistados considera o 

turismo importante, mas precisa  

melhorar a infraestrutura.  

 Comércio Alimentício (6) Sim: 6 

Não: 0 

 

Média: 

9h00 a 19h20 

Seg – Sab 

 

Sim: 0 

Não: 6 

Sim: 4 

Não: 2 

Almoço e 

Lanches 

Média:  

3,8 

83% dos entrevistados confirma o 

turismo importante para o  

comércio do centro porque 

aumenta o movimento. 

Comércio Eletrônico (4) Sim: 4 

Não: 0  

Média: 

9h00 a 19h00 

Seg - sab 

Sim: 1 

Não: 3 

Sim: 2 

Não: 2 

Fones e 

Caixinha de som 

Média:  

3, 75 

100% considera o turismo  

importante porque movimenta  

o comércio, mas a cidade não  

tem atrativos.  



 
 

35 
 

Farmácia (4) Sim: 4 

Não: 0 

 

Média: 

8h00 a 21h00 

Seg. - sab. 

Sim: 4 

Não: 0  

Sim: 4 

Não: 0 

Protetor e 

remédio de 

enjoo  

 

Média: 

5,75 

100% considera o turismo  

Importante porque contribui na 

renda das lojas e movimenta a  

economia.  

Lojas deUtilidades (10) Sim: 10 

Não: 0 

Média:  

8h30 a 19h00 

Seg- Sab 

Sim: 8 

Não: 2 

Sim: 8 

Não: 2  

Óculos e roupa 

de mergulho  

Média:  

4,9 

70% dos entrevistados afirmam  

que o turista ajuda no movimento  

comercial, contudo, estão somente 

de passagem pois centro é  

desinteressante.  

Supermercado(2) Sim: 2 

Não: 0 

Média 

7h30 a 20h30 

(Todos os dias)  

Sim: 0 

Não:2 

Sim: 2 

Não: 0 

Aperitivos e 

Alimentos  

Média:  

3,5  

100% dos entrevistados afirmam 

que o turista movimenta o  

comércio, sendo ele um  

contribuinte da renda do centro. 

Vestuário (9) Sim: 8 

Não: 1 

Média: 

9h00 a 20h00 

Seg – Sab 

 

Sim: 7 

Não: 2 

Sim: 8 

Não: 1  

Biquíni e 

Shorts  

Média:  

5,4 

78% dos entrevistados considera o 

turismo importante na geração de 

empregos, porém os turistas não  

ficam no centro cidade. Ou seja, só  

estão de passagem.  

Serviços públicos (5) Sim: 0 

Não: 5 

    80% dos entrevistados afirmam 

que o turista movimenta o  

comércio, mas passam apenas  

pedir informações para a Ilha  

Grande. 
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Segundo os entrevistados das agências turística, 100% deles afirmaram que o 

turismo é a atividade econômica que mais emprega e movimenta o comércio da cidade. 

Todas as agências entrevistadas possuem turistas entre os clientes do estabelecimento, 

pois seus produtos de vendas são exclusivos para turistas. Entre os mais mencionados e 

vendidos sãoas passagens e passeios para visitação de ilhas. Com isso, para abranger 

todo o fluxo turístico da cidade, as agências costumam abrir todos os dias da semana, 

incluindo feriados e dias festivos. Nesse sentido, possuem um horário respectivo entre 

07 horas da manhã e 19 horas, totalmente destinados a atender aos turistas visitantes 

das ilhas e intermediações. Em afirmativa, entre uma média em escala de 0 a 10, os 

entrevistados pressupõe uma média de 9,8 na representatividade dos turistas na renda 

mensal do estabelecimento. 

Os bares do centro, apesar de poucos, 100% deles consideram os turistas 

relevantes para a economia local. Contudo, é unânime a opinião destinada a falta de 

infraestrutura da cidade para o atendimento dos turistas. Existem turistas entre os 

consumidores dos bares, mas segundo os entrevistados, é um público pequeno. Esse 

público turístico consumem nos bares as bebidas e comidas, mas é um fluxo 

passageiro, ou seja, compram e vão embora. O horário de funcionamento dos bares é07 

da manhã as 22 horas, respectivo para atender os turistas da cidade, sendo de segunda - 

feira à sábado e fechado aos domingos. Em uma escala de 0 a 10, os entrevistados 

deram média 3 para a importância que o turista tem no faturamento mensal da loja.  

Em 83% do comércio alimentício considerou o turista importante no aumento 

do movimento do comercio local. Todos os entrevistados afirmaram haver turistas 

entre os clientes da loja, pois utilizam o estabelecimento para compra de alimentos e 

almoços. O horário de funcionamento equivale as 9 horas da manhã às 19h20min; 

sendo de segunda - feria à sábado. Mas vale ressaltar que segundo os gestores e 

entrevistados, o horário não é pensado em atender aos turistas, e sim, ao município. 

Dentre uma média de 0 a 10 para a contribuição que os turista tem no estabelecimento, 

a nota obtida foi 3,8. Essa é a média das notas dada pelos entrevistados.  

Os entrevistados do comércio de eletrônicos afirmaram que o turista é 

importante para o comércio local, devido ao aumento do movimento. E 100% dos 

entrevistados enfatizaram a falta de atrativos por parte do centro da cidade. Os turistas 

são consumidores desse estabelecimento, comprando caixinha de som e fones de 

ouvidos. O horário de funcionamento é de segunda-feira à sábado, de 9 horas da 

manhã as 19 horas. Nesse ponto, apenas um estabelecimento afirmou que o horário é 
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destinado aos turistas que visitam a cidade. Com isso, os entrevistados atribuíram uma 

média de 3,75 em uma escala de 0 a 10 para a contribuição que o turista tem na renda 

mensal da loja. 

Todos os entrevistados das farmácias afirmaram que os turistas são importantes 

para a economia local, devido à contribuição que eles trazem para a renda do comércio 

do centro. Com isso, segundo os entrevistados, todas as farmácias possuem turistas 

entre os clientes da loja. Esses potenciais consumidores adquirem protetor solar e 

remédios de enjoo, os produtos mais procurados. As farmácias funcionam de segunda-

feira a sábado, sendo um horário comercial de 8 horas da manhã às 21 horas, onde 

todos os entrevistados e gestores relataram que esse horário é pensado para atender ao 

fluxo turístico. Nesse quesito, a estipulação da renda média mensal em escala de 0 a 10 

ficou em 5,75, nota dada pelos entrevistados para medir a contribuição que os turistas 

tem em seu estabelecimento.  

Segundo os entrevistados das lojas de utilidades, 70% responderam que os 

turistas são importantes para a economia do centro da cidade. Nessa perspectiva, os 

entrevistados consideraram os turistas importantes. Contudo, afirmaram que o centro é 

desinteressante, com isso, os turistas estão apenas de passagem. Mas, todos relataram 

haver turistas entre os clientes das lojas. E os produtos náuticos, como óculos e roupas 

de mergulho, são os mais procurados e vendidos. As lojas de utilidades costumam 

abrir no período de 8h30 às 19 horas de segunda-feira a sábado, mas, segundo os 

entrevistados, este horário pode ser ampliado com a alta temporada. Dentre as 10 lojas 

entrevistadas, apenas duas disseram não possuir horário de funcionamento para atender 

os turistas. Nesse quesito, em uma escala de 0 a 10, as lojas de utilidades ficaram com 

4,9 em média, ou seja, a média que os entrevistados constataram que os turistas 

contribuem para a renda mensal do estabelecimento.  

No caso dos supermercados da área de estudo, 100% dos entrevistados 

consideraram o turista relevante para economia local, devido ao aumento do fluxo de 

clientes compostos por turistas. Os entrevistados afirmaram haver turistas entre os 

clientes da lojas, com isso, os produtos mais comprados pelos turistas resumem-se a 

produtos alimentícios. Mas, segundo os entrevistados, o horário de 7 horas da manhã 

às 22h30 é destinado a todo município, por ser período longo, não é pensado em 

horário específico para atender aos turistas. A contribuição dos turistas fica em 3,5 em 

média, em uma escala de 0 a 10 para medir a importância que os turistas tem na renda 

mensal do estabelecimento.  
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Nos estabelecimentos de vestuário, 78% consideraram os turistas como uma 

força que movimenta o comércio da cidade. Contudo, alertam para a falta de atrativos 

da cidade, provocando um espécie de turismo de passagens rápidas pela centro. 

Apenas um dos entrevistados disse não haver turistas entre os clientes do seu 

estabelecimento. Os shorts e biquínis são os produtos mais vendidos. De acordo com 

os entrevistados, dois dos estabelecimentos não têm horário pensado para atender os 

turistas. Ainda assim, o horário de funcionamento é entre 9 horas da manhã e 20 horas, 

sendo que 7 dos estabelecimentos pesquisados afirmaram ser pensado para atender ao 

público visitante da cidade. Em uma escala de 0 a 10, os entrevistados colocaram em 

média 5,4 para avaliar o que os turistas contribuem mensalmente em sua loja.  

Por fim, 80% dos serviços públicos consideraram os turistas importantes para 

economia local, porém, os turistas apenas buscam informações. Todos os entrevistados 

disseram não haver turistas entre os clientes, muito menos produtos, pois os turistas 

buscam apenas casa de câmbio no continente. O horário é destinado ao público em 

geral, mais precisamente o município de Angra dos Reis. Nesse quesito, os turistas não 

contribuem em nada no faturamento do estabelecimento.   

Feitas todas as perguntas às pessoas responsáveis e dispostas a responder o 

questionário, foi observado um discurso otimista em relação ao turismo e aos turistas 

no centro comercial da cidade. Todos consideram de fato Angra dos Reis uma 

importante cidade turística da região, contudo, ser uma cidade turística e saber quais os 

agentes que mais se beneficiam desse turismo são coisas diferentes. 

Os entrevistados demonstraram acreditar no potencial turístico da cidade, 

contudo, investimentos e planejamentos para um turismo voltado ao centro, para 

visitação ao centro histórico da cidade, ainda é algo distante. Tudo que se tem hoje em 

relação ao turismo é voltado para as ilhas, em especial a Ilha Grande, devido à falta 

infraestrutura no centro da cidade que auxilia atender aos turistas que chegam 

diariamente à cidade provenientes de diversos lugares.  

Os turistas são vistos como meros passageiros pelo centro da cidade e um 

potencial consumidor somente na alta temporada. Os estabelecimentos entrevistados 

consideram o turismo importante para a cidade, contudo, enfatizam que o turista não 

fica no centro e no continente.  

Foi perceptível em alguns estabelecimentos que o turista não é o público alvo, 

contudo, é um potencial consumidor. Sendo assim, agrega renda a algumas lojas, 
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mesmo que seja mínima em comparação aos residentes da município. Esses moradores 

é a principal força de consumo da grande maioria dos estabelecimentos.  

Nem todos os estabelecimentos constataram os turistas como potencial 

consumidor, mostrando uma setorização de atendimento do comércio em relação ao 

turista. Além disso, os produtos mais comprados e vendidos são aqueles que atendem 

as necessidades de uso em praias e ilhas. Cabe ressaltar que os atrativos que 

transformam a cidade de Angra dos Reis como uma cidade turística dizem respeito a 

suas belezas cênicas, como ilhas e praias. Portanto, os produtos de verão são os mais 

procurados. 

Em última análise, no mesmo momento que as agências enfatizam que o 

turismo é a atividade que mais emprega em todo município, não é observado o mesmo 

ponto de vista nos demais estabelecimentos. As agências turísticas foram as únicas que 

abrem todos os dias da semana para atender as turistas. Os demais estabelecimentos 

abrem apenas de segunda a sábado. Portanto, o comercio é quase todo fechado aos 

domingos. Nesse sentido, foi visto que as agências turísticas são as que mais se 

beneficiam do turismo da cidade, usufruindo do turismo como forma de 

sustentabilidade de seus estabelecimentos e obtendo toda a sua renda mensal de 

turistas. Os demais estabelecimentos não chegaram nem perto do faturamento que as 

agências obtêm.  

Todas as pessoas entrevistadas demonstraram percepção do aumento do 

movimento graças ao turista na alta temporada. A alta temporada é o único momento 

em que o comércio e serviços do centro se beneficiam de forma um pouco mais 

expressiva do turismo em Angra dos Reis. Todos os dados fornecidos pelos 

entrevistados foram alcançados no período que compreende a alta temporada, pois é o 

momento que está sendo realizada essa pesquisa. Alguns gestores e funcionários 

tiveram percepção ao afirmar que o turista é importante somente na alta temporada, 

assim, na baixa temporada os comércios e serviços não recebem turistas, deixando o 

centro da cidade de Angra dos Reis “abandonado”.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando-se a problemática e os objetivos expostos nessa pesquisa, 

concluiu-se que os turistas da cidade de Angra dos Reis, ao percorrerem a área central 

da cidade, consomem especialmente produtos de estabelecimentos como agências 

turísticas, casas de câmbio e lojas que vendem produtos de veraneio - praia. Nesta 

perspectiva, identificou-se que é um comércio segmentado que de fato usufrui dos 

turistas enquanto clientes, pois a maior parte dos estabelecimentos tem os moradores 

do município constituindo a maioria de seus clientes, por sua vez, responsáveis pela 

maior renda. Levando-se em contra o que foi observado, constatou-se que o comércio 

pesquisado não usufrui economicamente da mesma forma dos clientes turistas, uma 

vez que para alguns estabelecimentos estes são mais importantes que para outros. 

Um aspecto a se destacar é o tempo de permanência dos turistas no centro da 

cidade, ou seja, na porção continental do município,ser pequeno, logo consumindo 

pouco no comércio e serviços da referida área. Isso em razão do destino final ser a Ilha 

Grande. Essa questão foi apontada de forma informal pelos entrevistados, inclusive 

apontando a falta de atrativos turísticos na área central. Sobre este aspecto, 

considerando que o município tem mais de 500 anos, poderia se criar roteiros turísticos 

culturais que privilegiassem o patrimônio cultural da cidade, de modo a favorecer que 

os turistas permanecessem alguns dias nessa área antes de se dirigirem para a Ilha 

Grande. Consequentemente, consumiriam mais no setor terciário da área central.  

É imprescindível mencionar que foi quase unânime por parte dos entrevistados, 

apontar o turismo como atividade de suma importância para a economia do município, 

quando pensado compreendendo a área insular e continental. Em virtude do que foi 

mencionado, conclui-se que há conscientização do papel da atividade turística 

enquanto geradora de empregos e renda, todavia, com importância espacial distinta 

entre a cidade e a ilha.  

As impressões finais acerca do trabalho, demonstrou que o turismo é um 

fenômeno complexo de ser entendido, merecedor de um amplo estudo teórico – 

conceitual. Nessa perspectiva, compreender como o turismo é usufruído em seus 

diferentes espaços, como o urbano, foco dessa pesquisa. Acredita-se que a localidade 

turística de Angra dos Reis, precisa planejar a prática turística de modo a se beneficiar 

do turismo, todavia, precaver-se com as desigualdades sociais e econômicas.  
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Angra dos Reis é uma cidade que tem mais de 500 anos de existência, ou seja, 

possui uma história riquíssima associado ao seu potencial paisagístico, rica 

biodiversidade em sua Baía da Ilha Grande. As formas de aproveitamento do potencial 

turístico são inúmeras, todavia, é necessário um turismo não predatório e que considere 

a sua população local. Deste modo, inclusivo e sustentável. 

Por fim, dado o envolvimento com a temática dessa pesquisa, assim como a 

satisfação em sua realização, cogita-se futuramente o seu desdobramento, 

compreendendo o poder público e as suas políticas para o setor do turismo, assim 

como abordando os turistas através de entrevistas de modo a conhecer o seu perfil, 

expectativas e a contribuição para o setor terciário do município.  
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