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Infra-Estrutura Turística 

A definição de Infra-Estrutura Turística vareia e acaba muitas vezes sendo implícita, 

pois a busca por uma única e verdadeira definição se torna impossível.  

Índice:  

1 - Definições Encontradas 

2 - Conclusão 

3 - Exemplos 

4 - Bibliografia  

 

Definições encontradas: 

A definição de FERREIRA; COUTINHO, 2002 diz que: Propicia as condições mínimas 

que viabilizam a realização do produto: sinalização turística, guias turísticos, pontos 

ou centros de informações turísticas. 

Já o glossário do Ministério do Turismo diz que: É o conjunto de obras e de instalações 

de estrutura física e de serviços urbanos básicos que dão suporte ao desenvolvimento 

da atividade turística em determinada área. São exemplos de Infra-estrutura Turística: 

sistema de transportes e de comunicações, hotéis, locadoras, posto de informações, 

bares e restaurantes, entretenimento, etc.  

Conclusão: 

A primeira definição reduz o conceito de infraestrutura aos serviços básicos 

necessários ao turismo. Enquanto a segunda acrescenta suportes e serviços gerais. 

Para que aja o desenvolvimento turístico em determinado lugar, faz-se necessário um 

suporte de serviços básicos e estruturado para que sejam aplicadas estas atividades. 

Para o avanço deste, é preciso uma alta procura pelo publico em desfrutar desses 

serviços e, para isso utiliza-se da divulgação através de diversos meios. 

Sendo assim, fica claro que Infra-Estrutura Turística tende a ter vários víeis, e que 

sem um deles o desenvolvimento turístico seria inviabilizado e inconclusivo. Portanto 

entende-se por Infra-Estrutura um conjunto de serviços organizados que viabiliza o 

crescimento turístico de determinado área - com planejamentos e divulgações, 

trazendo assim avanços e novas oportunidades para a população, pois este 

progresso tende a atrair investidores.  



 

Exemplos:  

Brasil Mais Turismo - Infraestrutura Turística: 

https://www.youtube.com/watch?v=N7pOv7oXTlc  

Infraestrutura Turística: https://www.youtube.com/watch?v=T0LCaQhHIk0  
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• http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/gloss%C3%A1rio-do-turismo/890-i.html 

• http://fedocas.blogspot.com.br/2010/04/infra-estrutura-turistica-da-cidade-de.html  

• http://www.suapesquisa.com/o_que_e/infra-estrutura.htm  

• https://www.sinonimos.com.br/  
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