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 A CIDADE DE
SÃO FRANCISCO DO SUL
 São Francisco do Sul é um município do estado de Santa Catarina, 
localizado no litoral próximo a Joinville, composto por um trecho conti-
nental e outro insular. Foi a primeira cidade do estado e hoje possui apro-
ximadamente 50.000 habitantes. A região, na época colonial, era conhe-
cida pela monocultura escravista de mandioca e produção de farinha e, 
após o fim do ciclo agrário, a economia portuária e logística virou o 
grande destaque da região, que se deve principalmente a sua localização 
próxima ao litoral.
 Atualmente, mesmo que o setor portuário ainda seja predominan-
te, o setor de serviços é destaque em crescimento, principalmente atra-
vés do turismo, que é um ponto forte da cidade. Durante a temporada de 
verão, a população flutuante chega a ser três vezes maior do que a popu-
lação fixa da cidade. 
 O município é considerado um berço da cultura catarinense. Em 
tempos imemoriais era habitada por povos denominados "Sambaquia-
nos" e, depois, pela etnia tupi-guarani, conhecidos por carijós pelos colo-
nizadores. Os primeiros relatos de europeus nessa região data de 5 de 
janeiro de 1504, pouco tempo depois da descoberta do Brasil pelos por-
tugueses, no entanto, foram os franceses que primeiro chegaram a esse 
local.  



 A CIDADE DE
SÃO FRANCISCO DO SUL
 O povoamento efetivo só aconteceu em 1658, a partir da vinda do 
vicentista Manoel Lourenço de Andrade, que trouxe famílias, agregados 
e escravos. Assim, em 1660 o povoado foi elevado à categoria de vila - à 
época chamada de Vila Nossa Senhora da Graça - e, posteriormente, em 
1665, tornou-se paróquia. A cidade, então, foi fundada pela Lei 249 de 
15 de abril de 1847.
 O rico patrimônio arquitetônico e urbanístico herdado dos tempos 
da colonização, concentrado principalmente no centro histórico, é tom-
bado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional – Iphan. Somado às 
belas praias e balneários, têm-se o conjunto dos maiores atrativos turísti-
cos da região. Dentre os principais pontos turísticos estão a Igreja Matriz, 
o Museu Nacional do Mar, o Mercado Municipal, o Parque ecológico 
Celso Amorim Salazar Pessoa, o Museu Histórico de São Francisco do 
Sul, o Forte Marechal Luz e o Arquipélago da Baía de Babitonga. 
 São Francisco do Sul possui, em um só lugar, história, entretenimen-
to e descanso.



DADOS SOBRE
O TURISMO LOCAL
 No verão de 2019, foram cerca de 2,2 milhões de turistas durante o 
verão. 75% dos turistas são famílias que passam pela cidade por via ter-
restre. Essa movimentação ajuda na economia da cidade e movimenta 
supermercados, hotéis e restaurantes.
 De acordo com a pesquisa feita em 2018, 31% dos visitantes estão 
na faixa etária entre 41 e 50 anos, 23% entre 51 e 60 anos, 15% entre 31 a 
40 anos, 10% entre 18 a 25 anos, 10% entre 26 a 30 anos, 8% estão 
acima de 60 anos e 3% estão abaixo de 18 anos.



CASE PROPOSTO
 Considerando o significativo fluxo turístico que São Francisco do 
Sul - SC recebe na alta temporada de verão com destino aos seus balneá-
rios e o riquíssimo patrimônio urbanístico e arquitetônico do centro his-
tórico de São Francisco do Sul constituído por cerca de 400 imóveis tom-
bados pelo IPHAN às margens da Baía Babitonga, propõe-se a seguinte 
análise: 
 Como os turistas que buscam descanso e lazer nos balneários de 
São Francisco do Sul poderiam ser atraídos para visitar o Centro Histórico 
da cidade, de forma a promover a valorização de seu patrimônio históri-
co, diversificar a oferta turística local relacionada a outros segmentos 
além do Turismo de Sol & Praia e sensibilizar a população local e visitan-
tes em temas relacionados à cultura local. 
 Dessa maneira, deve ser levado em consideração as atrações históri-
cas existentes na cidade e seu potencial turístico.


