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APRESENTAÇÃO
O presente trabalho faz parte do evento 604.155 Estudo Preliminar do Plano de
Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS Rio Negrinho realizado,
pelo SEBRAE, no período de junho a setembro de 2017, o qual consiste em um Diagnóstico
Estratégico da Área e das Atividades Turísticas e que está estruturado da seguinte forma:
 Análise do mercado turístico (demanda e oferta) da Área Turística.
 Análise da infraestrutura básica e dos serviços gerais encontrados na Área
Turística;
 Análise do Quadro Institucional da Área Turística;
 Análise dos aspectos socioambientais na Área Turística; e
 Consolidação do Diagnóstico estratégico.
Para o desenvolvimento do trabalho foram realizadas diversas visitas a atrativos, meios
de hospedagens e estabelecimentos de alimentos e bebidas, com o intuito de caracterizar e
mapear, de forma georrefenciada, a oferta turística do município. Também foram realizados
contatos com gestores do sistema de saúde, sistema de segurança (Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros), sistema de gestão ambiental e sistema de desenvolvimento urbano, com o intuito
de caracterizar a situação atual de cada um dos setores e, por fim, foi realizada uma pesquisa
de gabinete para levantamento de informações sobre o quadro institucional da área e uma
pesquisa primária para identificação da necessidade de capacitação nas empresas do setor
turístico.
Ao final destas atividades foi realizado o Seminário de Planejamento Participativo, no
dia 30 de agosto de 2017, nas instalações da Sociedade Musical de Rio Negrinho. Na
oportunidade foi apresentado o Diagnóstico Preliminar do Turismo e, posteriormente, foi
realizada uma análise participativa de cada aspecto apresentado, com vistas a definir as
principais forças e fraquezas do município.
Na sequência foi finalizado o relatório que irá subsidiar a elaboração do Plano de
Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDTIS Rio Negrinho o qual terá início
em outubro de 2017 com a definição dos objetivos para o desenvolvimento do turismo no
município; a definição das estratégias de desenvolvimento e; por último, a elaboração de um
plano de ação detalhado para promover o desenvolvimento sustentável do turismo no
município.
Em conjunto com o relatório ora apresentado, foi produzido um banco de imagens1 com
algumas centenas de fotos; planilhas em formato Excel, com a compilação de informações

1

Link do banco de imagens no Google Drive:
https://drive.google.com/open?id=0Bz63TicjtV6YNnRkSV9xMFV0OUU

sobre a oferta turística de Rio Negrinho; e ainda, um mapa digital2 (plataforma MyMaps) com
a coordenada geográfica de toda a oferta turística de Rio Negrinho.

2

Link do Mapa em formato digital de Rio Negrinho:
https://drive.google.com/open?id=1hLSxz2SHV0364XbgXd0M4Y49XyA&usp=sharing
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I. ANÁLISE DO MERCADO TURÍSTICO (DEMANDA E OFERTA) DA ÁREA TURÍSTICA
A história de Rio Negrinho se inicia após o término da Guerra do Paraguai (1864 -1870).
Os soldados brasileiros após a guerra se tornaram uma mão de obra carente de fontes de
renda e a colonização da região do Planalto Norte Catarinense foi uma alternativa.
Aliado a esse processo de colonização com brasileiros advindos da Guerra do Paraguai,
a região passou a receber também colonos advindos da Europa. Em 1851 chegou no porto
de São Francisco do Sul o primeiro barco de imigrantes dando origem à Colônia Dona
Francisca, atualmente Joinville. Principalmente após o término da guerra entre França e
Alemanha a Colônia Dona Francisca teve um crescimento rápido, de modo que se esgotaram
completamente os lotes disponíveis.
O ano de 1873 marcou o início de outro grande afluxo de colonos e aumentou ainda
mais as grandes dificuldades para abrigar toda a demanda. A situação topográfica e a
fertilidade das terras nas margens do Rio São Bento levaram o processo de colonização para
essa região.
Em 1873 um grupo de colonos partiu de Joinville e iniciou a sua marcha para a distante
Serra Geral. Após pernoitarem, todos reunidos, no rancho do acampamento receberam, no
dia seguinte, os 64 lotes já demarcados. Com este ato oficial fundou-se a nova Colônia de
São Bento, onde se criaria mais tarde a 15 quilômetros a oeste, o povoamento que viria a ser
a Rio Negrinho de hoje.
Com a fundação de São Bento e a expansão de suas estradas, teve continuidade a
construção da estrada Dona Francisca. Sua passagem por Rio Negrinho ocorreu por volta de
1880.
A estrada Dona Francisca foi concluída em 1892 e na confluência desta estrada com o
caminho de tropas, que seguiam da Estrada da Mata ou Estrada do Sertão de Curitiba,
começou a surgir um lugarejo que subsistia do tráfego de tropas e carroções.
Em 1911/13 a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande construiu o ramal Porto União a
São Francisco do Sul, sendo construída também a Estação de Rio Negrinho e a partir de
então uma Vila começou a se formar e tomar grande impulso. A Estrada de Ferro aumentou
o comércio de madeiras serradas, toras, erva-mate, lenha, nó de pinho e dormentes.
Em 1925 surge a firma Zipperer & Cia que seria na década de 40, a “Cia Industrial de
Móveis”, depois Móveis Cimo. Esta empresa, que foi considerada uma das maiores fábricas
de móveis da América Latina, foi um dos maiores esteios da vida econômica do município,
durante várias décadas, com fortes influências políticas e sociais, extinguiu-se ao final da
década de 1970.
Também em 1925 foi criado o Distrito de Rio Negrinho, que em 1953 foi transformado
em município e em 1974 é transformado em Comarca.
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O município de Rio Negrinho localiza-se na latitude 26º15’1” sul e longitude 49º31’06”
oeste, no norte de Santa Catarina, entre as serras Geral e do Mar. Possui uma altitude média
de 792 metros e o clima é classificado como temperado com temperaturas médias mensais
variando entre 10 e 24º . Em alguns períodos de inverno, Rio Negrinho chega a registrar
temperaturas de 4 graus negativos, o que se constitui um atrativo para o município.
Rio Negrinho tem como municípios limítrofes Doutor Pedrinho, Mafra, Rio dos Cedros,
Rio Negro, Itaiópolis, São Bento do Sul e Corupá. Dista 263 km de Florianópolis e 117km de
Curitiba.
Com uma área total de 908 km2, o município abrigava em 2016 uma população de
41.817 habitantes. Sua densidade demográfica é de 43,92 hab/km². A taxa de crescimento
da população é de 1,9% ao ano, o que sugere uma população estimada em 2017 de 42.600
pessoas. A taxa média de crescimento populacional de Santa Catarina é menor (1,5%) e do
Brasil menor ainda (1,3%).
A taxa de mortalidade infantil é de 11,97 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Trata-se de
uma média superior a do Estado de Santa Catarina que é de apenas 9,2/1.000. É, no entanto,
menor do que a média brasileira, que em 2016 era de 13,8/1.000.
A cidade conta com mais de 99,5% dos domicílios ligados às redes de abastecimento
de água (Brasil 85,3% e Região Sul 87,1%), situação, portanto, bem superior à média regional
e nacional. O serviço de coleta de lixo também é bastante eficiente com 99,7% dos domicílios
atendidos. Já o percentual de domicílios ligados à rede de coleta de esgotos é bastante baixo.
Apenas 15,9% dos domicílios em 2013 possuíam coleta de esgotos através da rede municipal.
Esse percentual era de 65,1% na Região Sul e de 65,3% no Brasil.
Rio Negrinho, em 2013 possuía 46 escolas com 8389 matriculados nos três níveis de
ensino (pré escolar, fundamental e médio) correspondendo a 20% da população municipal.
Em 2015 o IDEB do ensino fundamental era de 4,8, sendo que a média do estado era de 5,1
e a média brasileira foi de 4,5.
Esses e outros indicadores indicam para Rio Negrinho um IDH de 0,738. Trata-se de
um índice inferior a média brasileira que é de 0,754 e a de Santa Catarina que é de 0,840.
Em 2015 Rio Negrinho contava com 1976 empresas atuantes, sendo que mais de 90%
destas empresas eram microempresas e ocupavam 13.387 pessoas, correspondendo a
32,2% do total da população local. Em 2014, a cidade tinha um PIB per capita de R$
23.246,77.
A indústria moveleira é a maior geradora de renda da cidade. As principais empresas
exportadoras de Rio Negrinho são fabricantes de móveis e a maior parte dessas exportações
se destina à França, Espanha e EUA.
Também tem importância econômica para o município o cultivo da madeira, a
agropecuária e a produção de cerâmica.
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O município conta com uma boa infraestrutura de transportes para alavancar o seu
desenvolvimento. O porto de São Francisco do Sul dista apenas 105 km de Rio Negrinho e o
aeroporto de Joinvile apenas 89 km. O acesso rodoviário ao município se dá através da
rodovia SC 280.
1.1 ANÁLISE DA OFERTA TURÍSTICA DA ÁREA TURÍSTICA
A oferta turística de um município ou área turística é composta por equipamentos e
atrativos turísticos. De acordo com Ignarra (2003) os [equipamentos e] serviços turísticos, são
aqueles serviços que atendem quase que exclusivamente os turistas. Para Barreto (2001, p.
52) os “equipamentos turísticos são aquelas instalações básicas para o turismo, sem as quais
ele não existe” e por fim, para Beni (2003, p. 331) os equipamentos e serviços turísticos
correspondem ao “[...] conjunto de edificações, de instalações e serviços indispensáveis ao
desenvolvimento da atividade turística”. Conforme Ignarra (2003) os equipamentos e serviços
turísticos compreendem:
 Agenciamento (agências e operadoras de turismo);
 Alimentação (restaurantes, lanchonetes, sorveterias / docerias, cafés / casas de
sucos, cervejarias, etc);
 Comércio turístico (souvenirs, artesanato, produtos típicos);
 Eventos (organizadores de eventos, prestadores de serviços para eventos);
 Espaços de eventos (centros de convenções e áreas de exposições e feiras);
 Meios de hospedagens (hotéis, pousadas, campings, acampamentos, cama e café,
hostel, entre outros);
 Passeios (city-tour, cavalo, barco, helicóptero, buggy, etc);
 Recreação e lazer (áreas de lazer e instalações desportivas, parques de diversões,
pistas de esqui, patinação e etc); e
 Transportes turísticos (aéreo, ferroviário, marítimo, lacustre, rodoviário).
Na sequência será apresentada a oferta de meios de hospedagens, equipamentos de
alimentação e os espaços de eventos de Rio Negrinho.
1.1.1 Meios de hospedagens
Rio Negrinho possui uma oferta reduzida de meios de hospedagens. No total o
município possui 11 (dez) meios de hospedagens, dentre os quais existem 4 (quatro) hotéis,
5 (cinco) pousadas e 2 (dois) campings.
Além da oferta de meios de hospedagem, existe também uma oferta complementar,
composta por propriedades rurais disponíveis para locações, as quais estão reunidas em um
website, e disponibilizadas, na internet, sob o nome de HVille Brasil (www.hvillebrasil.com.br).
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No total o website reúne 4 propriedades em Rio Negrinho, com capacidade para atender um
total de 72 pessoas.
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Entidade
Item

Nom e

Acirn Conve
ntion
e

Cadastur
Categoria MTUR
S (1) / N (0)

Apto

Faixa de preço (R$)
Standart
Bx SGL

Bx DBL

Alta SGL Alta DBL

Capacidade

UH

Leito

Adapt
a-do

Ocupação

Tabela 01. Síntese da caracterização dos meios de hospedagens de Rio Negrinho.
Outras
N. Colaboradores
CapaciInform .
dade
Pesso Aberto
para
ano
as
Alta
eventos Baixa
todo
defic.

1

Butiá Ecoturismo

0

0

Pousada

0

100,00

200,00

100,00

200,00

1

17

0

80

2

3

0

sim

2

Camping Lago Azul

0

0

Camping

0

200,00

200,00

200,00

200,00

14

90

0

30

3

0

0

sim

3

Casa da Guita

0

0

Pousada

0

300,00

300,00

400,00

400,00

8

8

0

12

1

1

0

sim

4

Hotel Iguaçu

0

0

Hotel

0

45,00

90,00

45,00

90,00

30

45

0

0

3

0

0

sim

5

Hotel Pousada das Araucárias

1

0

Hotel

1

120,00

159,00

120,00

159,00

15

36

0

80

7

1

0

sim

6

Hotel Pousada João de Barro

0

0

Hotel

0

95,00

140,00

95,00

140,00

26

48

0

70

8

1

0

sim

7

Pousada Ilha Camping

0

0

Camping

0

50,00

100,00

50,00

100,00

1

30

0

0

2

3

0

sim

8

Pousada Ilha do Sul

1

0

Pousada

0

50,00

100,00

50,00

100,00

10

40

0

0

2

2

0

sim

9

Pousada Rio Negrinho

0

0

Pousada

1

75,00

130,00

75,00

130,00

12

20

0

0

4

0

0

sim

10

Recanto Paraíso Aventura

1

0

Hotel

0

150,00

150,00

150,00

150,00

8

54

0

150

3

4

0

sim

11

RRA Pousada - Cassio

0

0

Pousada

0

70,00

140,00

70,00

140,00

12

25

0

50

3

2

0

sim

3,00

0,00

137

413

0

472

38

17

0

N/A

TOTAL

Fonte: Elaborado pelo autor.

2,00

114,09

155,36

123,18

164,45

60%

60%
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Com relação aos meios de hospedagens, em média cada um possui 12 unidades
habitacionais e o valor médio da diária de casal, na alta temporada, é de R$164,45. Se for
desconsiderada do cálculo a diária da Casa da Guita, que destoa das demais diárias dos
meios de hospedagens do município, o valor médio da diária casal, na alta temporada, cai
para R$140,90, um valor economicamente acessível.
Na baixa temporada o valor médio da diária de casal cai para R$155,36 e, novamente,
se for desconsiderada do cálculo a diária da Casa da Guita, o valor médio da diária casal, na
baixa temporada, atinge o mesmo valor da diária na alta temporada, ou seja, R$140,90, haja
vista que a Casa da Guita é o único meio de hospedagem que possui valor de diária
diferenciado para os períodos de alta e baixa temporada.
A análise da oferta hoteleira do município demostra que existe uma oferta reduzida de
unidades habitacionais (137) e leitos (413) nos meios de hospedagens do município. Estes
meios de hospedagens estão concentrados principalmente na região central do município,
onde existem 6 (seis) meios de hospedagens e em Volta Grande, onde estão situados 3 (três)
meios de hospedagens. (Ver figura abaixo).
Figura 01. Distribuição dos meios de hospedagens pelas principais regiões de Rio Negrinho.

Fonte: Elaborado pelo autor. MyMaps.

Dados do Sebrae (2013) apontam que entre as empresas de alojamento e alimentação
do município, quase 98,2% são microempresas (ME) e 1,7% são pequenas empresas (PE).

23

De acordo com a mesma fonte (2013), juntas as 2283 (duzentos e vinte oito) empresas
de alojamento e alimentação empregavam aproximadamente 160 (cento e sessenta) pessoas
o que representava 1,47% dos empregos do município. Por meio de pesquisa realizada com
os gestores dos empreendimentos de hospedagens e alimentação pode-se verificar que,
atualmente, 197 empregos são gerados por este setor4, 38 deles na área de hospedagem.
Por meio de uma pesquisa realizada com as entidades do trade-turístico local verificouse que apenas 3 (três) estabelecimentos estão vinculados a Associação Comercial e Industrial
de Rio Negrinho - ACIRNE. Este fato demostra a falta de integração das empresas da região,
o que pode resultar numa dificuldade de acesso a linhas de financiamento e capital de giro
com agências de fomento, além da dificuldade de apoio e integração com o poder público.
1.1.2 Alimentos e Bebidas
A análise da oferta de estabelecimentos de alimentos e bebidas é muito similar àquela
de meios de hospedagens do município. No total o município possui apenas 23
estabelecimentos de alimentos e bebidas identificados como potenciais prestadores de
serviços aos turistas, sendo 15 (quinze) restaurantes, pizzarias e churrascarias, 2 (dois) bares
e 6 (seis) outros tipos de estabelecimentos (ver tabela abaixo).
Como descrito anteriormente juntas as 228 (duzentos e vinte oito) empresas de
alojamento e alimentação empregam aproximadamente 160 (cento e sessenta) pessoas o
que representa 1,47% dos empregos do município, de acordo com dados do Sebrae (2013).
Além disso, a análise do valor adicionado fiscal – VAF de Rio Negrinho, organizado
segundo os 20 grupos de atividades econômicas mais representativas em 2010 demonstra
que o GRUPO 561, representado pelos restaurantes e outros serviços de alimentação e
bebidas possui resultado inferior a 1,0% do VAF (SEBRAE, 2013), portanto não consta na
relação de atividades com maior arrecadação do município:
 GRUPO 310 - Fabricação de móveis
 GRUPO 161 - Desdobramento de madeira
 GRUPO 351 - Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica
 GRUPO 234 - Fabricação de produtos cerâmicos
 GRUPO 23 - Atividades de apoio à produção florestal
 GRUPO 174 - Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e
papelão ondulado

3

Por meio de um Estudo realizado pelo SEBRAE foram identificadas 228 empresas do setor de
alimentos e hospedagem em Rio Negrinho, porém, a maior parte destas empresas atende apenas o
público local e não atende turistas.
4
O total de empregos é referente àqueles gerados pelas empresas de hospedagens e também pelas
empresas de alimentos e bebidas identificadas com potencial para atender turistas.
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 GRUPO 172 - Fabricação de papel, cartolina e papel cartão
 GRUPO 493 - Transporte rodoviário de carga
 GRUPO 471 - Comércio varejista não-especializado
 GRUPO 467 - Comércio atacadista de madeira, ferragens, ferramentas, material
elétrico e material de construção
 GRUPO 222 - Fabricação de produtos de material plástico
 GRUPO 473 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
 GRUPO 611 - Telecomunicações por fio
 GRUPO 162 - Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado,
exceto móveis
 GRUPO 464 - Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar
 GRUPO 475 - Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação;
equipamentos e artigos de uso doméstico
 GRUPO 478 - Comércio varejista de produtos novos não especificados
anteriormente e de produtos usados
 GRUPO 612 - Telecomunicações sem fio
 GRUPO 259 - Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente
 GRUPO 474 - Comércio varejista de material de construção
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Tabela 02. Síntese da caracterização dos estabelecimentos de alimentos e bebidas de Rio Negrinho.
Entidade

Cadastur

Tipo de Culinária - MTUR

Colaboradores

Capacidade

Nome

Item

A c irne

C o nv e
nt io n

S (1) / N (0)

Tem a

Nacionalidade

Mesas

Cadeiras

Perm anente

Tem porário

1

Arte Caseira Café e Restaurante

1

0

0

Restaurante

brasileira

32

128

14

0

2

Buteco Tche

0

0

0

Bar/Choperia

brasileira

22

80

5

0

3

Café Cedro Rosa

1

0

0

Cafeteria

brasileira

16

58

8

2

4

Café Colonial Estância

0

0

0

Restaurante

brasileira

14

140

1

0

5

Café no Bule Pub e Grill

0

0

0

Bar/Choperia

americana

18

100

3

5

6

Churrascaria Amigos da Estrada

0

0

0

Churrascaria

brasileira

85

340

15

0

7

Churrascaria Pioneira

0

0

0

Churrascaria

brasileira

22

62

7

0

8

Dallas Burger

0

0

0

Lancheria

brasileira

16

70

6

3

9

Degas Pizzaria

0

0

0

Restaurante

brasileira

70

260

16

5

10

Gil Restaurante

0

0

0

Restaurante

brasileira

46

200

13

0

11

Hermes Café

0

0

0

Lanchonete

N/A

6

30

2

0

12

Leve Sabor Café e Restaurante

0

0

0

Restaurante

brasileira

42

100

13

0

13

Pastelaria e Confeitaria Margotti

0

0

0

Lanchonete

N/A

18

72

4

0

14

Pizzaria Barrigão

0

0

0

Pizzaria

brasileira

8

34

4

2

15

Restaurante del Nono

0

0

0

Restaurante

brasileira

31

124

5

0

16

Restaurante João de Barro

0

0

0

Restaurante

internacional

22

78

8

1

17

Restaurante Mirage

0

0

0

Pizzaria

brasileira

22

110

5

2

18

Restaurante Recanto Paraíso Aventura

0

0

0

Restaurante

brasileira

35

210

3

4

19

Restaurante Sabor do Brasil

0

0

0

Restaurante

brasileira

25

100

10

0

20

Restaurante Toscana

1

0

0

Restaurante

brasileira

35

130

6

0

21

Soverteria Chantily

1

0

0

Sorveteria

N/A

20

100

2

2

22

Tsuru Sushi

1

0

0

Restaurante

japonesa

7

28

5

0

23

Vida Doce Confeitaria

0

0

0

Confeitaria

N/A

20

100

6

0

5

0

0

N/A

N/A

632

2654

161

26

TOTAL

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os estabelecimentos de alimentos e bebidas estão concentrados em sua maioria no
centro da cidade, e outros em bairros diversos de Rio Negrinho (ver figura abaixo).
Figura 02. Distribuição dos estabelecimentos de alimentos e localizados na região central.

Fonte: Elaborado pelo autor. MyMaps.

Juntos os 23 estabelecimentos possuem 632 mesas e capacidade para atender 2.654
pessoas. Esses mesmos estabelecimentos empregam 161 colaboradores permanentes e
outros 26 colaboradores temporários. Conforme informado anteriormente, por meio de
pesquisa realizada com os gestores dos empreendimentos de hospedagens e alimentação
pode-se verificar que, atualmente, 197 empregos são gerados por este setor, 161 deles na
área de alimentos e bebidas.
Por meio de uma pesquisa realizada com as entidades do trade-turístico local verificouse que apenas 5 (cinco) estabelecimentos estão vinculados a estas entidades, qual seja:
Associação Comercial e Industrial de Rio Negrinho - ACIRNE. Este fato, da mesma forma
como identificado em relação aos meios de hospedagens do município, demostra a falta de
integração das empresas da região o que pode resultar numa dificuldade de acesso a linhas
de financiamento e capital de giro com agências de fomento, além da dificuldade de apoio e
integração com o poder público.
1.1.3 Recantos e Espaços de eventos
Com relação à infraestrutura de eventos, em Rio Negrinho existe uma diversidade de
espaços que atendem os eventos do município, sendo eles:
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1) Recantos: São espaços em meio à natureza que, normalmente, possuem estrutura
para hospedagem, lazer, alimentação e espaço para o evento propriamente dito.
2) Centro de eventos: É o caso do Pavilhão dos Imigrantes, que possui capacidade
para 2.500 (duas mil e quinhentos) pessoas e atende alguns dos eventos oficiais
da cidade, como por exemplo, o Mercado de Natal. Atualmente, o Pavilhão dos
Imigrantes está fechado devido a uma enchente que danificou o local. A previsão
de re-abertura é em 2018.
3) Hotéis: Alguns hotéis do município oferecem salas e espaços com a finalidade de
eventos. A capacidade das salas nos hotéis varia de 12 (doze) até 150 (cento e
cinquenta) pessoas, como é o caso do Recanto Paraíso Aventura.
Em conjunto os hotéis do município possuem capacidade total de 422 (quatrocentos e
vinte e dois) pessoas, a qual somada à capacidade do Pavilhão dos Imigrantes, permite ao
município, receber pequenos e médios eventos com a participação de apenas 1 (um) ou vários
espaços de eventos simultâneos.
Com relação aos recantos, as propriedades possuem estruturas diferentes umas das
outras, conforme descrito a seguir:
 Jugendhaus
É uma propriedade rural, que possui trilhas para passeio em meio à natureza, lago, e
oferece um espaço para eventos com restaurante. A capacidade é para 120 (cento e vinte)
pessoas e atende grupos para passar o dia, mediante reserva. O tipo de alimentação oferecida
é estilo colonial e receitas tradicionais da família, onde o cliente escolhe o cardápio dentro de
uma gama de opções oferecida pela propriedade. Jugendhaus está localizado no bairro São
Pedro, na localidade Rio Casa de Pedra, e não possui horário de funcionamento específico,
sendo o agendamento necessário. O telefone para contato é: (47) 3646-3112.
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Figura 03. Deck da propriedade Jugendhaus

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Fazenda Evaristo
A Fazenda Evaristo fica localizada à Rua Afonso Koehler, Rio dos Bugres, em Rio
Negrinho. A Fazenda é utilizada principalmente para grandes eventos, como por exemplo o
Rodeio do CTG Amor e Tradição, que recebeu 18 mil pessoas. A fazenda conta com uma
ampla infraestrutura com área para camping, palco, restaurante, quiosques, tanque para
pesca, cachoeira, trilha ecológica, pista de motocross, cancha de laço, circuito de arvorismo
sobre o açude, tirolesa de mais de 500 metros, dezenas de banheiros, entre outros.
A fazenda não possui um horário de funcionamento específico, visto que funciona como
centro de eventos. O telefone para contato é (47) 3646 3170.
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Figura 04. Vista panorâmica da Fazenda Evaristo.

Fonte: Elaborado pelo autor

 Salão Campeiro
O Salão Campeiro é uma propriedade rural que oferece um açude para pesca, trilhas
para passeio em meio à natureza, além de um espaço para eventos com restaurante. A
capacidade para eventos é de até 150 pessoas, porém é possível fazer reservas para grupos
para utilizar o restaurante, com cardápio escolhido pelo cliente dentro de uma gama de opções
que é oferecida.
O empreendimento fica na localidade Rio Casa de Pedra e não possui um horário de
funcionamento previamente estabelecido. Telefone para contato: (47) 99115-8750.
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Figura 05. Entrada principal do Salão Campeiro.

Fonte: Elaborado pelo autor.

1.1.3 Atrativos turísticos (Oferta Original)
O atrativo turístico pode ser caracterizado como todo recurso turístico dotado de
infraestrutura capaz de atender as necessidades e exigências dos visitantes e que seja capaz
de, individualmente ou em conjunto com outros atrativos turísticos, motivar a visitação turística
a um determinado local.
De acordo com o Ministério do Turismo (2017) os atrativos turísticos podem ser
classificados em:
• Atrativos naturais;
• Atrativos culturais;
• Atividades econômicas;
• Realizações técnicas e científicas contemporâneas; e
• Eventos programados.
A oferta turística original do município de Rio Negrinho é caracterizada por atrativos
naturais e culturais, com destaque para o Circuito das Araucárias. No total existem 18
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(dezoito) atrativos culturais, 6 (seis) atrativos naturais e 1 (uma) atividade econômica (Roteiro
dos Móveis) que compõe a oferta turística local (ver figura 07 e tabela 10).
Figura 06. Distribuição dos atrativos turísticos no município de Rio Negrinho.

Fonte: Elaborado pelo autor. MyMaps.

O principal atrativo turístico do município é o Circuito das Araucárias. Este é o único
atrativo de hierarquia II em Rio Negrinho, ou seja, é um atrativo “[...] com aspectos
excepcionais em um país, capaz de motivar uma corrente atual ou potencial de visitantes dos
mercados internos e externos, seja por si só, seja em conjunto com outros atrativos
contíguos.” (BOULLÓN, 2002)
Rio Negrinho possui também atrativos que podem ser classificados com o grau de
hierarquia III, ou seja,
“[...] atrativos com algum aspecto expressivo, capaz de interessar visitantes
oriundos de lugares distantes, dos mercados internos e externos, que tenham
chegado a área por outras motivações turísticas ou de motivar correntes
turísticas locais (atuais ou potenciais).” (BOULLÓN, 2002)

É o caso dos seguintes atrativos:
 Chaminé Móveis Cimo
 Estação Ferroviária & Maria Fumaça
 Igreja Luterana
 Igreja Matriz Santo Antonio de Pádua
 Museu Municipal Carlos Lampe
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 Prefeitura Municipal de Rio Negrinho
 Recanto Paraíso Aventuras
 Represa Volta Grande
 Roteiro dos Móveis
 Seminário São José
 Vila do Artesanato
Por fim existem os atrativos de hierarquia IV, “[...] atrativos sem mérito suficiente para
serem incluídos nas hierarquias superiores, mas que formam parte do patrimônio turístico,
como elementos que podem complementar a outros de maior hierarquia no desenvolvimento
e funcionamento [...] do espaço turístico que, em geral, podem motivar correntes turísticas
locais, em particular, a demanda de recreação popular.” (BOULLÓN, 2002)
Nesse grupo pode-se incluir:
 Arte Atelier Astrid
 Biblioteca Pública Municipal
 Casa do Artesanato – Arterine
 Igreja São Pedro
 Monumento ao Colonizador
 Mosteiro Trapista Nossa Senhora da Boa Vista
 Parque das Araucárias
 Pesque e Pague Fazendo Nelson Gruber
 Pesque e Pague Fazenda Ritzmann
 Praça do Avião
 Roda d’agua & Serraria
 Salão Campeiro
Com relação ao único atrativo de hierarquia II de Rio Negrinho, Circuito das Araucárias,
nota-se:
 Circuito das Araucárias
O Circuito das Araucárias é uma rota de cicloturismo com 248 km de extensão, que
conta com sinalização durante todo o percurso, com informações sobre a altitude, localidade
e distâncias. O circuito inicia em São Bento do Sul e percorre os municípios de Rio Negrinho,
Corupá e Campo Alegre, sendo que ao longo do percurso é possível encontrar uma variedade
de atrativos naturais, históricos e culturais.
Com relação aos atrativos naturais, há uma diversidade deles, como cachoeiras, rios e
paisagens cênicas, formadas por altos de serra, vales de rio e planaltos, além de trechos que
alternam Mata Atlântica e Florestas de Araucárias. Já sobre os atrativos históricos e culturais,
um dos grandes destaques é a estrada da Dona Francisca, construída em meados de 1865,
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e que se caracteriza como um itinerário cultural, localizada no meio rural de São Bento do Sul
e Campo Alegre, composto por diversas propriedades coloniais e paisagem cênica de
considerável valor estético. Além desta, destaca-se a Estação Ferroviária de Rio Negrinho,
construída em 1913 e diversas igrejas e propriedades coloniais, além da gastronomia com
influência alemã, polonesa e italiana. Este é um circuito inicialmente constituído para o
cicloturismo, com duração mínima estimada em 5 dias, porém há uma perspectiva de
adaptação para que o circuito possa ser percorrido por meio de caminhada. As ações para
estruturação do Circuito de Caminhada fazem parte de um projeto já protocolado, no Ministério
do Turismo, pelo Consórcio Intermunicipal Quiriri, por meio da proposta 034754/2017.
O percurso é composto por 8 trechos e cada trecho possui um ponto de carimbo para
registrar o trecho concluído em um passaporte e, ao final do percurso, existe um certificado
de conclusão do circuito. O passaporte está disponível em todos os pontos de carimbo e o
certificado deve ser retirado no Centro de Atendimento do Turista, localizado no
Departamento de Turismo de São Bento do Sul.
Figura 07. Mapa do Circuito das Araucárias.

Fonte: Elaborado pelo autor. MyMaps.
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Tabela 03. Lista dos atrativos turísticos no município de Rio Negrinho.
Item

Nome

1

Arte Atelier Astrid

2

Atelier de Rubin e Ione Thieme

3

Biblioteca Pública Municipal Dr.º Helládio Olsen Veiga

4

Casa do Artesanato - Arterine

5

Chaminé Móveis Cimo

6

Circuito das Araucárias

7

Igreja Matriz Santo Antonio de Pádua

8

Igreja São Pedro

9

Monumento ao Colonizador

10

Mosteiro Trapista Nossa Senhora da Boa Vista

11

Museu Municipal Carlos Lampe

12

Estação Ferroviária & Maria Fumaça

13

Parque das Araucárias

14

Pesque e Pague Fazenda Nelson Gruber

15

Pesque e Pague Fazenda Ritzmann

16

Praça do Avião T6 Na44

17

Prefeitura Municipal de Rio Negrinho

18

Recanto Paraíso Aventuras

19

Represa Volta Grande

20

Roda d’agua e Serraria

21

Roteiro dos Móveis

22

Salão Campeiro

23

Seminário São José

24

Templo da Comunidade Evangélica Luterana

25

Vila do Artesanato

Fonte: Elaborado pelo autor.

Categoria de Atrativos

Hierarquia

Faixa de preço

Categoria

Tipo

4
4

Atrativos Culturais

Artesanato/ trabalhos manuais

0,00

N/A

Atrativos Culturais

Artesanato/ trabalhos manuais

0,00

N/A

4
4
3
2
3
4
4
4
3
3

Atrativos Culturais

Biblioteca

0,00

N/A

Atrativos Culturais

Artesanato/ trabalhos manuais

0,00

N/A

4
4
4
4
3
3
3
4
3
4
3
3
3

Subtipo

N/A

R$ / Pessoa

Capac.
(n. turistas)

Atrativos Culturais

Marcos Históricos

Referência à história

0,00

N/A

Atrativos Culturais

Itinerários Culturais

Outros

0,00

N/A

Atrativos Culturais

Arquitetura Religiosa

Igreja

0,00

N/A

Atrativos Culturais

Arquitetura Religiosa

Igreja

0,00

N/A

Atrativos Culturais

Marcos históricos

Referência a história

0,00

N/A

Atrativos Culturais

Lugares de manifestações de fé

Visitação de cunho religioso

0,00

N/A

Atrativos Culturais

Museu

N/A

0,00

40

Atrativos Culturais

Obras de infraestrutura

Estrutura Ferroviária

115,00

350

Atrativos Naturais

Unidades de Conservação e Similares

Parque

0,00

N/A

Atrativos Naturais

Unidades de Conservação e Similares

Outras

0,00

200

Atrativos Naturais

Unidades de Conservação e Similares

Outras

0,00

Atrativos Culturais

Obras de infraestrutura

Outras

0,00

Atrativos Culturais

Arquitetura Civil

Paço Municipal

0,00

N/A

Atrativos Naturais

Unidades de Conservação e Similares

Outras

10,00

1000

Atrativos Naturais

Hidrografia

Outros

0,00

N/A

Atrativos Culturais

Arquitetura Industral

Outras

0,00

N/A

Atividades Econômicas

Comercial

Varejista

0,00

N/A

Atrativos Naturais

Unidades de Conservação e Similares

Outras

10,00

30

Atrativos Culturais

Arquitetura Religiosa

Seminário

0,00

Atrativos Culturais

Arquitetura Religiosa

Igreja

0,00

Atrativos Culturais

Artesanato/ trabalhos manuais

0,00

N/A
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Com relação aos atrativos de hierarquia III de Rio Negrinho, nota-se:
 Chaminé Móveis Cimo
Este monumento representa um marco histórico e econômico para o município de Rio
Negrinho. A chaminé foi construída pela fábrica Cimo, que foi a maior fábrica de móveis da
América Latina na década de 1970. A chaminé possui 45 metros de altura e fica localizada no
centro cívico, junto à avenida Richard S. de Albuquerque.
Figura 08. Chaminé da Cimo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Estação Ferroviária & Maria Fumaça
A estação ferroviária de Rio Negrinho foi inaugurada em 1913 e sua estrutura
permanece original, porém recebeu melhorias em 1992, mantendo o estilo arquitetônico
original. A estação abriga um pequeno museu com acervo composto por peças relacionadas
a este tipo de transporte. As visitas são realizadas mediante agendamento. Além disso, a
estação oferece o passeio de Maria Fumaça, o qual ocorre, normalmente, uma vez ao mês.
Durante os meses de Julho, Outubro, Dezembro e Janeiro podem ocorrer até 4 passeios por
mês, dependendo da demanda. A Maria Fumaça consiste em uma composição puxada por
locomotiva a vapor e vagões em madeira. O trajeto possui 40 km, tem início em Rio Negrinho
e término em Rio Natal (São Bento do Sul), em uma descida que inicia a 795 metros de altitude
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e chega a 355 metros, passando por área de Mata Atlântica, tuneis e pontes, presentes na
Serra do Mar. As datas dos passeios assim como a comercialização dos ingressos são
realizadas diretamente no site da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária Regional
de Santa Catarina (www.abpfc.com.br).
Figura 09. Estação ferroviária de Rio Negrinho, de onde parte o passeio da Maria Fumaça.

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Igreja Luterana
A igreja, fundada em 1958, possui arquitetura tradicionalmente fiel às igrejas luteranas,
com pé direito alto e duas cores em sua pintura externa. Em seu interior, possui um órgão,
construído junto com o templo, em meados de 1958.
A igreja está localizada na região central, especificamente à Rua do Seminário, e fica
aberta durante as celebrações, aos domingos, das 08h30 às 09h30. Para visitas em outros
horários e dias, deve ser agendado previamente com o pastor responsável, pelo telefone: (47)
3644-2359.
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Figura 10. Igreja Evangélica Luterana.

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Igreja Matriz Santo Antonio de Pádua
Fundada em 1948, a igreja possui uma arquitetura moderna, que chama atenção
especialmente pelo formato triangular de sua fachada. Seu interior é feito em mármore, pois
a estrutura original, que era em madeira, foi danificada com as três grandes enchentes que
ocorreram no município. Foram mantidos em madeira os dois altares laterais.
O funcionamento da igreja é de segunda a sexta feira, das 07h30 às 17h, sábado das
07h30 às 12h e das 18h às 20h e aos domingos das 07h30 às 10h. Telefone para contato:
(47)3644-2081.
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Figura 11. Vista da Igreja Matriz Santo Antonio de Pádua

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Museu Municipal Carlos Lampe
A casa que abriga o museu pertenceu a família de Jorge Zipperer, um dos fundadores
da Móveis Cimo, responsável pelo início do desenvolvimento econômico de Rio Negrinho. O
casarão foi construído em 1919 e o processo de construção levou 5 anos, haja vista que na
época a técnica utilizada na construção com madeira caracterizava-se por peças de madeira
apenas encaixadas, sem a utilização de pregos ou parafusos. O museu abriga peças antigas
da família, com móveis originais em madeira, além de objetos da comunidade de Rio
Negrinho, onde é retratado um pouco da história do município.
O museu fica no centro de Rio Negrinho e funciona também como Centro de
Atendimento do Turista. O horário de funcionamento é de terça a quinta feira, das 09h às
11h30 e das 13h30 às 17h30, sábados das 08h às 12h e aos domingos, das 14h às 18h.
Telefone: (47) 3644-5513.

39

Figura 12. Museu Municipal Carlos Lampe

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Prefeitura Municipal de Rio Negrinho
O prédio onde está localizada a Prefeitura Municipal possui arquitetura inspirada em
saloon do velho oeste e, portanto, chama atenção pela sua peculiaridade. De fato, antes de
sediar a prefeitura, o local era utilizado como salão para eventos, restaurante e ponto de
encontro dos cavaleiros de Rio Negrinho.
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Figura 13. Prefeitura Municipal de Rio Negrinho.

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Recanto Paraíso Aventuras
O Recanto é um complexo que oferece estrutura de hospedagem, com locação de
chalés e área para camping; estrutura de lazer, com piscinas, toboáguas, churrasqueiras,
campo de futebol, caminhadas em meio à natureza e, além disso, dispõe também de
restaurante e lanchonete.
É utilizado também para eventos, tais como casamentos, formaturas e aniversários.
O empreendimento está localizado na SC112, caminho para Volta Grande e o horário
de funcionamento é de quinta a domingo das 09h às 18h entre Março e Novembro, e entre
Dezembro e Fevereiro diariamente das 09h às 20h. O valor para entrada é R$ 10,00 por
pessoa. Telefone para contato: (47) 3646-3114.
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Figura 14. Área das piscinas do Recanto Paraíso Aventuras.

Fonte: Disponível no site do empreendimento.

 Represa Volta Grande
A represa está localizada em Volta Grande, distrito pertencente a Rio Negrinho, a 45km
de distância do centro do município. A represa possui 15km de extensão, onde é possível
praticar atividades como pesca, caiaque, jet ski, stand up paddle, entre outras. A maioria das
atividades é oferecida pelos campings situados no local.

42

Figura 15. Vista da represa a partir da estrada.

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Roteiro dos Móveis
O Roteiro dos Móveis consiste em um trecho da rodovia BR280, que dá acesso ao
município, onde é encontrada uma variedade de lojas de móveis, sendo as fábricas instaladas
em Rio Negrinho. A indústria moveleira é uma das principais fontes de desenvolvimento
econômico do município. As lojas que integram o roteiro são: Atlanta Móveis, Ceraflame,
Chaplin Móveis, Edi Estofados, Hifer Móveis, Ita Design, Morada Móveis, Muller Interiores,
Móveis Irimar, La Belle Móveis, Star Móveis, Tulipa Baby e VML Móveis.
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Figura 16. Área da BR280 onde estão localizadas as lojas de móveis.

Fonte: Google Earth.

 Seminário São José
O seminário foi construído em 1949 e pertence à Congregação dos Padres do Sagrado
Coração de Jesus. Conta com uma capela, aonde são realizadas as missas aos domingos,
além de um pequeno jardim.
Atualmente o Seminário abriga 20 seminaristas que vivem no local e onde também realizam
seus estudos.
O seminário está localizado na região central, na Rua do Seminário e funciona
diariamente das 08h às 12h e das 13h às 18h. Telefone: (47) 3644-2099.
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Figura 17. Fachada do Seminário São José.

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Vila do Artesanato
A vila consiste em um conjunto de casas padronizadas a alinhadas junto à chaminé da
Cimo. As casas abrem aos domingos para a venda dos produtos criados pelos artesãos locais
sendo que cada casa é utilizada por um artesão da associação
O local funciona todos os domingos, a partir das 14h e está localizado no centro cívico.
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Figura 18. Vista da Vila do Artesanato.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com relação aos atrativos de hierarquia IV de Rio Negrinho, nota-se:
 Astrid EspaçoArte
Astrid Lindroth é uma artista plástica que possui obras em alguns museus de Santa
Catarina como, por exemplo, o Museu do Mar em São Francisco do Sul e o Museu de Arte de
Joinville, além de obras em acervos particulares no Brasil e Alemanha.
Seu atelier possui peças em esculturas, desenho bico de pena, fotografia, cerâmica,
mandalas, entre outros.
O espaço está localizado na região de Bela Vista, em Rio Negrinho, à Rua Emilio Witt,
410. As visitas devem ser agendadas previamente pelo telefone: (47) 99108-9303.
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Figura 19. Imagem do Astrid EspaçoArte

Fonte: Cedida pelo empreendimento.

 Biblioteca Pública Municipal Dr. Helládio Olsen Veiga
A biblioteca está situada junto a Praça do Avião, região central de Rio Negrinho e conta
com um acervo de 23 mil volumes, entre livros, enciclopédias, revistas e gibis. A biblioteca
possui alguns projetos como contação de histórias, concurso de declamação além de uma
feira do livro, realizada anualmente, nas instalações da biblioteca.
O local funciona de segunda a quinta feira, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30, e na
sexta feira somente até às 17h. Telefone para contato: (47) 3644-4090.
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Figura 20. Fachada da Biblioteca Pública Dr Helladio Olsen Veiga.

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Casa do Artesanato – Arterine
A Arterine é uma loja que comercializa os produtos criados pelos artesãos associados.
Dentre os produtos, estão os bordados, enfeites natalinos, tricô, crochê, pinturas, entre outros.
A loja está localizada no centro da cidade, Rua Nereu Ramos, e o funcionamento é de
terça a sexta, das 13h às 18h. Aos sábados das 08h30 às 12h e aos domingos das 13h às
17h30. Telefone para contato: (47) 99155-0627.
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Figura 21. Arterine – Casa do Artesanato.

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Igreja São Pedro
A igreja fica na região de São Pedro, área onde a cidade teve início durante o processo
de colonização. Esta foi a primeira igreja em alvenaria do município, construída em meados
de 1932 e ampliada em meados de 1948. A arquitetura da igreja é tradicional e simples, e em
seu interior estão três pinturas em tela de Franz Kwitschal, descendente direto de
colonizadores alemães.
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Figura 22. Igreja São Pedro.

Fonte: Elaborada pelo autor.

 Monumento ao Colonizador
O monumento fica localizado na região de São Pedro, onde o município começou a ser
ocupado pelos colonizadores. Foi inaugurado em 1981, no local onde foi realizado o primeiro
encontro social da comunidade de São Pedro. O monumento constitui em uma cruz em
concreto, construída por Franz Ranschberger, juntamente com alguns dizeres religiosos, para
homenagear o colonizador de Rio Negrinho.
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Figura 23. Monumento ao Colonizador.

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Mosteiro Trapista Nossa Senhora da Boa Vista
O mosteiro está localizado na área rural de Rio Negrinho, onde é possível contemplar
este tipo de paisagem. O mosteiro abriga uma capela onde ocorrem orações programadas ao
longo do dia, e aos domingos é realizada uma missa às 10h. É um local para visitação
religiosa, sendo a hospedagem permitida somente para fins de retiro espiritual.
O local não recebe visitantes, apenas recebe fiéis que participam das missas.
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Figura 24. Fachada da capela do mosteiro a partir do estacionamento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Pesque e Pague Fazenda Nelson Gruber
O Pesque e Pague Nelson Gruber está localizado na região de Pinheirinho, na rua
Alberto José Trouche, área rural de Rio Negrinho. O mesmo oferece tanques para pesca,
serviço de limpeza de peixes e há também uma lanchonete.
O local funciona diariamente a partir das 08h sem horário específico para fechamento.
Telefone para contato: (47) 3644-7951.
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Figura 25. Área da Fazenda Nelson Gruber.

Fonte: Imagem disponível no Facebook.

 Pesque Pague Fazenda Ritzmann
O pesque pague fica localizado bem próximo ao centro de Rio Negrinho, junto à Rua
Ewaldo Ritzmann, e oferece aos visitantes três açudes para pesca, além de realizar torneios
de pesca esportiva. O funcionamento é aos sábados e domingos, das 09h às 18h entre Março
e Novembro e nos meses de verão funciona as sextas-feiras das 14h às 20h e sábados e
domingos das 08h às 20h. Telefone para contato: (47) 99996-8546.
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Figura 26. Imagem do primeiro tanque do pesque pague Família Ritzmann.

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Praça do Avião T6 Na44
A praça está situada no centro de Rio Negrinho. O monumento Avião T6NA44 foi
construído em homenagem ao tenente aviador Oldegar Olsen Sapucaia, nascido em Rio
Negrinho e morto na Itália, na queda do avião pilotado por ele, durante a Segunda Guerra
Mundial. Esta é uma réplica de um avião utilizado em treinamentos avançados, e que
pertenceu a esquadrilha da fumaça das décadas de 1940 e 1950.
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Figura 27. Praça do Avião.

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Roda d’agua & Serraria Muehlbauer
A serraria original foi construída em 1913, no entanto, após um incêndio, foi reconstruída
em 1936. Até os dias atuais as atividades da serraria são movidas a partir de uma roda d’agua
e toda sua engrenagem permanece original. Atualmente, a atividade principal é a marcenaria,
e os processos são todos artesanais, realizados pelo único proprietário e, portanto, em
pequena escala.
O local está situado na região rural, localidade Rio Casa de Pedra e funciona mediante
agendamento.
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Figura 28. Maquinário da Serraria.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme mencionado anteriormente, Rio Negrinho dispõe de um centro de eventos
(Pavilhão dos Imigrantes), a Fazenda Evaristo, espaços em meios de hospedagem e espaços
em recantos.
Com base nos eventos apresentados pela assessoria de turismo do município e
mencionados pelo trade turístico de Rio Negrinho, foram identificados como os principais
eventos de fluxo turístico do município, os seguintes eventos:
Tabela 04. Relação dos principais eventos de fluxo turístico de Rio Negrinho.
Item

Evento

1

Psicodalia

2

Rodeio CTG Amor e Tradição

3

Oberlandfest

4

Natal Encantado

Fonte: Elaborado pelo autor.

Data
Fevereiro
Abril
Outubro
Novembro, Dezembro e Janeiro
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1.1.3.1 Artesanato
A partir de visitas realizadas no município, foi identificado que o artesanato de Rio
Negrinho apresenta uma grande diversidade de produtos e técnicas, onde são encontrados
produtos categorizados como trabalhos manuais, industrianato e artesanato de referência
cultural, este último realizado a partir de técnicas tradicionais e com referências da tradição
local que remetem a cultura do imigrante. Foi identificada, também, uma importante atuação
das artes plásticas, por meio de exposições e intervenções urbanas na cidade.
O artesanato de referência cultural, cuja característica é a incorporação de elementos
culturais tradicionais da região onde são produzidos, no caso de Rio Negrinho, estão
representados por artesãos que utilizam a cultura local e técnicas tradicionais como referência
para o desenvolvimento de seus produtos. Geralmente trabalham individualmente e alguns
participam de associações com intuito de comercialização dos produtos.
Sendo o município de fortes traços germânicos e com a vocação no segmento da
indústria moveleira, identificou-se uma predominância em produtos confeccionados em
madeira com técnica tradicional, como é o caso do entalhe, e em alguns casos feito com
resíduo da indústria moveleira e a utilização de ícones que representam a paisagem da região.
Vale ressaltar também a técnica alemã da pintura campestre - Bauernmalerei apresentada por uma das artesãs de forma ainda muito sutil e a representação da paisagem
local feita a partir de mini pedacinhos de casca de ovos, aplicados sobre base entalhada em
madeira, com a técnica do mosaico.
Os trabalhos manuais desenvolvidos apresentam uma variedade de produtos e técnica
os quais apresentam destreza e habilidade, porém utilizam moldes e padrões predefinidos,
resultando em produtos de estética pouco elaborada. Não são resultantes de processo criativo
efetivo. Percebe-se um exercício, por parte das artesãs, em apresentar produtos com
referência na cultura local, inserindo nos produtos os temas da “Maria Fumaça”, “Bolachas
decoradas” e “Bordados com motivos culturais” em alguns produtos e, também, em utilizar
resíduos da indústria moveleira da região como matéria prima.
O industrianato/ semi-industrial / industrial embora tenha uma aparência similar aos
produtos artesanais, são produzidos em pequenas fábricas. A característica predominante é
o baixo custo de produção, de venda e saturação do mercado. Normalmente são lembranças,
recordações de viagem ou souvenir destinado aos turistas, como é o caso dos produtos em
madeira provenientes do corte a laser, ou feitos a partir de bases industriais com a aplicação
de técnica artesanal. Neste caso vale ressaltar, no caso do produto industrial – souvenir, que
encontramos uma oferta significativa de uma artesã/artista plástica que utiliza referências da
cultura local e sua técnica artística para representar a paisagem e edificações do município
(ver diagnóstico no anexo 01).
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1.2 ANÁLISE DA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL DA ÁREA TURÍSTICA.
O desenvolvimento da atividade turística se dá através da troca que se estabelece entre
a demanda (turistas) e a oferta (quantidade de bem ou serviço oferecido no mercado pelos
prestadores de serviços turísticos).
O mercado turístico é constituído, portanto, “[...] pelo conjunto de turistas e empresas
que ofertam bens e serviços que satisfazem os desejos desses turistas no ato de sua viagem
(IGNARRA, 2003)”.
Porém, a oferta não possui a mesma característica em todas as localidades e a
demanda também não possui a mesma necessidade e desejo, por isso é necessário que o
mercado seja segmentado, tanto em relação a oferta quanto em relação a demanda, de modo
a oferecer produtos adequados às necessidades dos clientes.
Segmentar a demanda é, portanto, “[...] definir a parcela de pessoas que compartilham
as mesmas características, necessidades e expectativas (BRASIL, 2009)”. Já a segmentação
da oferta diz respeito a definição de “[...] uma oferta turística que tenha uma identidade
comum, baseada [em um] tipo de experiência e que atenda as expectativas do segmento de
demanda que queremos atrair [Ibid. 2009]”.
Nesse sentido, existem alguns segmentos da demanda turística, caracterizados como
segmentos prioritários, que se destacam em relação a característica desta demanda e a
característica dos atrativos do município, além da capacidade de atendimento das
expectativas desse público, no município de Rio Negrinho (ver tabela abaixo). Existem ainda
os segmentos que se destacam em relação ao potencial de crescimento do setor e as
condições para que o município possa atender as necessidades e expectativas desse público
no médio prazo e que, portanto, são caracterizados como segmentos potenciais.
Desta forma, com relação aos segmentos prioritários, inicialmente destaca-se o grupo
formado pelos atletas amadores. Estes turistas fazem parte do chamado turismo desportivo,
uma vez que realizam as viagens para realizar atividades esportivas, participar de eventos ou
acompanhar as pessoas que participam desses eventos, sem serem remunerados pela
participação nestes eventos.
No município destaca-se o potencial do desenvolvimento das atividades de cicloturismo
(Circuito das Araucárias) além do potencial de desenvolvimento de eventos esportivos nas
seguintes modalidades:
• Cicloturismo;
• Corrida de rua;
• Corrida rústica em ambientes naturais.
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independentemente do esporte, o público destes eventos são potenciais turistas para serem
atraídos ao município.
Um segundo segmento do turismo é formado pelas pessoas idosas (turistas de melhor
idade), ou seja, um segmento da demanda que possui características similares, necessidades
similares e que encontram, em Rio Negrinho, inúmeros atrativos que podem gerar interesse
a este público.
No país, o censo IBGE (2000) mostra que 14 milhões de pessoas são idosas, portanto
podem apresentar também algum tipo de necessidade especial e representam 8,6% da
população.
A previsão da mesma fonte é que mais de 15% da população brasileira deverá ter mais
de 60 anos em 2025, o que representa mais uma oportunidade para o turismo de Rio Negrinho
haja vista a ociosidade registrada em diversos períodos do ano, nos meios de hospedagem
no município e, por outro lado, a disponibilidade de viajar durante qualquer período do ano,
por parte destes turistas.
Tabela 05. Relação dos segmentos prioritários do turismo em Rio Negrinho.

Segmentos Prioritários de turismo em Rio Negrinho
Mercados

Dem anda

Demográfico

Atletas Amadores (cicloturistas)

Demográfico

Turistas da Melhor Idade

Geográfico

Turistas de Santa Catarina e Paraná

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por fim, mas não menos importante, destaca-se o mercado geográfico formado pelos
turistas dos estados de Santa Catarina e Paraná, com destaque para os mercados da região
metropolitana de Curitiba, no caso do Paraná e os mercados da região de Blumenau, região
da Foz do Rio Itajaí e região metropolitana de Florianópolis, no caso de Santa Catarina.
Juntas estas regiões ultrapassam os 5,5 milhões de habitantes e toda esta população
está dentro de um raio de menos de 200 quilômetros de distância de Rio Negrinho (ver figura
abaixo).
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Figura 29. Mapa com a identificação de um raio de 200km a partir do município.

Fonte: Google Maps.

Em função de sua proximidade com os mercados emissores citados acima e a facilidade
de deslocamento por via terrestre (BR101 e BR116 Norte e Sul, BR280 Leste e Oeste),
percebe-se um grande potencial para a realização de viagens aos finais de semana, a partir
desses mercados emissores, considerando que esta é uma distância razoável para este tipo
de viagem.
Verifica-se também que existem alguns segmentos de mercado caracterizados como
segmentos emergentes, ou seja, mercados que futuramente podem passar a gerar fluxos
consideráveis de turistas para o município e região, a partir da implementação de ações de
estruturação de atrativos, investimentos em meios de hospedagens, oferta de novos produtos
e serviços e implantação de uma estratégia eficiente de promoção e comercialização do
destino (ver tabela abaixo).
Tabela 06. Relação dos segmentos potenciais / emergentes do turismo em Rio Negrinho.

Segmentos Emergentes de turismo em Rio Negrinho
Mercados

Dem anda

Geográfico

Turistas do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo

Fonte: Elaborado pelo autor.

O potencial de atratividade desses mercados é devido à proximidade de Rio Negrinho
a quatro aeroportos. Além da curta distância entre os aeroportos mencionados e Rio Negrinho
(Aeroporto Internacional Afonso Pena em Curitiba fica a uma distância de 158km, Aeroporto
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Hercílio Luz dista 308km, Aeroporto Lauro Carneiro Loyola, em Joinville, a uma distância de
129km e o Aeroporto Ministro Victor Konder, em Navegantes, dista 193km do município),
estes aeroportos possuem uma ampla malha aérea a partir do Rio Grande do Sul, na região
sul do país, e dos estados da região sudeste, de onde partem voos diretos de grandes
mercados emissores como São Paulo e Rio de Janeiro, entre outros voos com apenas uma
conexão.
Por outro lado, percebe-se o potencial de segmentação da oferta turística de Rio
Negrinho, principalmente em relação aos seguintes segmentos (Ver tabela abaixo)
Tabela 07. Relação dos segmentos prioritários do turismo em Rio Negrinho.

Segmentos Prioritários de turismo em Rio Negrinho
Produtos

Segm entos da Oferta

Produto 1

Turismo de Aventura (Cicloturismo)

Produto 2

Turismo de Compras

Produto 3

Turismo de Eventos

Produto 4

Turismo Rural

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com relação aos segmentos prioritários nota-se:
Segundo o Ministério do Turismo (2008a p. 15) o “Turismo de Aventura, cujo segmento
inclui o sub-segmento do Cicloturismo, compreende os movimentos turísticos decorrentes
da prática de atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo”.
As atividades de aventura de que trata este segmento podem ser caracterizadas como
as “[...] experiências físicas e sensoriais recreativas que envolvem desafio, riscos avaliados,
controláveis e assumidos, que podem proporcionar sensações diversas como liberdade,
prazer e superação [...] (BRASIL, 2008a p. 16)”, ou seja, atividades que não envolvem, de
forma alguma, a insegurança do praticante da atividade.
O turismo de aventura é praticado por pessoas com as seguintes características
(BRASIL, 2008a):
• Idade entre 18 e 40;
• Poder aquisitivo médio;
• Estudante de nível superior;
• Hábito de viajar em grupos;
• Permanece aproximadamente 10 dias em destinos internacionais e 4 dias nos
nacionais;
• Contribui para o planejamento da sua viagem;
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• Demonstra respeito pelo ambiente natural e social; e
• Exige qualidade, segurança, acessibilidade e informação.
Conforme a mesma fonte, são motivações do praticante do turismo de aventura:
• Recreação ativa, desafios e emoção;
• Vivências e experiências memoráveis;
• Diferenciação em relação à escolha dos locais; e
• Interação com outros praticantes.
Entre os principais destinos do Turismo de Aventura no Brasil destacam-se: Chapada
Diamantina (BA); Chapada dos Guimarães (MT); Fernando de Noronha (PE); Brotas (SP),
Jalapão (TO), entre outros.
Outro importante segmento do turismo do município é o Turismo de Compras,
caracterizado como a viagem realizada por pessoas que têm como principal motivação, a
realização de compras de produtos e/ou serviços (BRASIL, 2014).
Conforme Allis (2008) no turismo de compras a composição entre oferta original
(basicamente recursos naturais e culturais) e a oferta técnica (serviços de apoio e facilidade
em geral) se estrutura de maneira diferente do que em destinos de lazer, isto é, o turismo de
compras, não exige, necessariamente, que o destino possua atributos paisagísticos
exclusivos ou de destaque, o que possibilita que este segmento do turismo se desenvolva em
qualquer destino turístico, dependendo, principalmente das conveniências oferecidas pelo
local visitado, como é o caso da demanda de visitantes que se deslocam para o município
principalmente em função da fabricação e comercialização de móveis e artigos
cerâmicos.
Dados de um estudo do Ministério do Turismo (2014) demonstram que os viajantes
brasileiros reservam uma parcela significativa do orçamento da viagem para as compras
(12,7% dos gastos reservados ao passeio), o que corresponde, em média, a R$ 156,54.
Porém, esse gasto é significativamente maior quando o objetivo principal da viagem é a
compra.
Outro segmento de destaque é o Turismo de Negócios e Eventos representado, no
município principalmente pela Fazenda Evaristo, que recebe eventos o ano todo, com
capacidade de até 18 mil pessoas e, por outros espaços com capacidade entre 30 e 2.500
lugares, todos localizados em recantos e meios de hospedagens do município e no centro de
eventos Pavilhão dos Imigrantes, este último com previsão de reabertura em 2018.
De acordo com o Ministério do Turismo (2009) este público, de modo geral é bastante
exigente e, mesmo participando de encontros com diferentes objetivos, esse turista doméstico
e internacional apresenta algumas características comuns:
 Escolaridade superior.
 Poder aquisitivo elevado.
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 Exige praticidade, comodidades, atendimento e equipamentos de qualidade.
 Representa organizações e empresas.
 Realiza gastos elevados em relação a outros segmentos.
 Permanência média de quatro dias (doméstico) e de oito dias (internacional).
Ainda de acordo com a mesma fonte, no que se refere especificamente ao turista
internacional, do total de turistas estrangeiros que vieram ao Brasil em 2006, 28,1% deles
foram motivados por negócios, eventos e convenções.
Algumas informações sobre esse turista:
 86,8% hospedaram-se em hotéis, flat ou pousada.
 Gasto médio: US$ 165,14/dia.
 Permanência média no destino: 10,51 dias.
Por fim, destaca-se o turismo rural, que segundo o Ministério do Turismo “é o conjunto
de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção
agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio
cultural e natural da comunidade”.
Tais atividades podem incluir:
• hospedagem
• alimentação
• recepção à visitação em propriedades rurais
• recreação, entretenimento e atividades pedagógicas vinculadas ao contexto rural
• outras atividades complementares às acima listadas, desde que praticadas no meio
rural, que existam em função do turismo ou que se constituam no motivo da
visitação.
É importante mencionar que o meio rural caracteriza-se não somente pela atividade
agropecuária, mas também pela manutenção das tradições, estilo de vida, artesanato, além
dos aspectos arquitetônicos característicos das populações rurais. Além disso, um aspecto
importante é a agregação de valor a produtos e serviços, através da transformação de
produtos in natura sob a forma de conservas, geleias, compotas, entre outros. Tais atributos
dão valor à ruralidade, que é fator determinante para o desenvolvimento deste segmento.
Em Rio Negrinho, este segmento fica evidenciado pelas propriedades rurais localizadas
na área de São Pedro (Colona Olsen) e pelo Café Colonial Estância, que atende os turistas
da Maria Fumaça, onde principalmente a gastronomia e estilo de vida são tipicamente rurais
e há a produção de geleias, gastronomia típica, entre outros.
É importante salientar que, com relação ao mercado doméstico, mais de 17% dos
turistas atuais e potenciais planejam suas viagens com mais de 16 e menos de 30 dias de
antecedência e mais de 30% destes turistas planejam suas viagens com mais de 31 até 180
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dias de antecedência, o que demonstra a importância da realização de ações planejadas para
atrair esta demanda durante diferentes períodos do ano (Ver tabela abaixo).
Tabela 08. Dados sobre o hábito de viagem de turistas domésticos atuais e potenciais.

Você costuma programar a sua viagem com antecedência?
Com quanto tempo de antecedência?
Cliente Atual

Cliente Potencial

Com antecedência

69,20%

68,80%

Até 15 dias

7,70%

7,80%

De 16 a 30 dias

18,00%

17,20%

De 31 a 60 dias

11,60%

7,90%

De 61 a 90 dias

8,90%

8,10%

De 91 a 180 dias

15,80%

17,00%

Mais de 181 dias

6,30%

10,60%

NS/NR

1,00%

0,20%

Sem antecedência

30,80%

31,20%

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Brasil (2013).

A mesma pesquisa (BRASIL, 2013) demonstra que mais de 78% dos turistas
domésticos (atuais e potenciais) organizam suas viagens por conta própria e menos de 22%
deles compram pacotes turísticos.
Por fim é importante destacar que a maior parte dos clientes atuais e potenciais possui
como principal fator de motivação para a realização de uma viagem no Brasil, aspectos ligados
à beleza natural e a natureza local, seguidos pelas praias e posteriormente a cultura local/
população (Ver tabela abaixo).
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Tabela 09. Dados sobre o hábito de viagem de turistas domésticos atuais e potenciais.

Principal motivo da escolha do destino turístico?
Cliente Atual

Cliente Potencial

Beleza Natural

33,90%

37,90%

Praia

21,20%

24,40%

Cultura local/população

13,20%

13,60%

Perfil do local

12,50%

6,60%

Festa Popular

6,30%

3,80%

Rever familiares/amigos

3,90%

4,00%

Gastronomia

2,70%

3,10%

História/artes/museus

1,90%

2,90%

Observação da fauna/flora

1,00%

0,90%

Lazer em geral

0,30%

0,60%

Outras respostas

3,30%

2,30%

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Brasil (2013)
Nota-se ainda que alguns outros segmentos possuem potencial para o desenvolvimento
turístico no município, apesar de, atualmente, não oferecerem grande atratividade para o
mercado em função, principalmente, da ausência de infraestrutura adequada ou serviços
especializados para atender as necessidades dos turistas ou, ainda, devido a falta de
integração com destinos da região com vistas a ampliar a competitividade de Rio Negrinho
em relação aos destinos concorrentes. Entre estes segmentos destaca-se:
Tabela 10. Relação dos segmentos emergentes / potenciais do turismo em Rio Negrinho.

Segmentos Emergentes de turismo em Rio Negrinho
Produtos

Segm entos da Oferta

Produto 1

Turismo Cultural

Produto 2

Turismo Religioso

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com relação aos segmentos emergentes, verifica-se:
O turismo cultural que em Rio Negrinho está representado principalmente pelo
patrimônio histórico-cultural, com destaque para a Chaminé da Cimo, Monumento ao
Colonizador, o Museu Municipal Carlos Lampe e a Estação Ferroviária e Maria Fumaça.
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Segundo dados do Ministério do Turismo (BRASIL, 2011b), este segmento possui as
seguintes características:
 Público:
- Aqueles com interesse específico na cultura, isto é, que desejam aprofundar-se na
compreensão das culturas visitadas e se deslocam especialmente para esse fim.
- Aqueles com interesse ocasional na cultura, possuindo outras motivações que o
atraem ao destino, relacionando-se com a cultura apenas como uma opção de
lazer. Esses turistas, muitas vezes, acabam visitando algum atrativo cultural,
embora não tenham se deslocado com esse fim, e, apesar de não se configurarem
como público principal do que se conceitua de Turismo Cultural, são também
importantes para o destino, devendo ser considerados para fins de estruturação e
promoção do produto turístico.
Por fim, e não menos importante, destaca-se como um dos segmentos emergentes, o
turismo religioso, que se configura pelas atividades turísticas decorrentes da busca espiritual
e da prática religiosa em espaços e eventos relacionados às religiões institucionalizadas. Tal
busca caracteriza-se pelo deslocamento a fim de:
• Realização de peregrinações e romarias
• Participação em retiros espirituais
• Participação em festas e comemorações religiosas
• Contemplação de apresentações artísticas de caráter religioso
• Participação em eventos e celebrações relacionados à evangelização de fiéis
• Visitação a espaços e edificações religiosas (igrejas, templos, santuários, terreiros)
• Realização de itinerários e percursos de cunho religioso
No município este segmento está ligado principalmente a visitação nas igrejas, sendo
as principais a Igreja Luterana, Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua e Igreja São Pedro, além
do Seminário São José e do Mosteiro Trapista, os quais estão integrados ao patrimônio
religioso da região.
A identificação dos segmentos prioritários e emergentes do turismo, tanto no âmbito da
oferta, quando no âmbito da demanda demonstram a oportunidade que Rio Negrinho possui
para atrair atuais e potenciais demandas de turistas, devido à infraestrutura instalada no
município e a oferta de atrativos naturais e culturais, com destaque para o Circuito das
Araucárias.

66

1.3 ANÁLISE DA NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O
TURISMO, EM FUNÇÃO DOS SUBSETORES DE ATIVIDADE TURÍSTICA
Conforme abordado no Capítulo 1.1.1, existem em Rio Negrinho, aproximadamente
228 empresas de hospedagem e alimentação das quais 34 foram identificadas com potencial
para atender a demanda turística do município.
Para identificar a necessidade de capacitação de mão de obra para o turismo, foi
aplicada uma pesquisa, durante os meses de junho a agosto de 2017 com estas 34 empresas
e foi obtido um retorno de 31 empresas.
Com relação ao resultado da pesquisa, inicialmente destaca-se que 100% da oferta
turística de Rio Negrinho funciona durante todo o ano, fato que facilita a manutenção dos
postos de trabalho (ver gráfico abaixo).
Gráfico 01. Funcionamento da empresa

Com relação à capacidade de manutenção da equipe de trabalho, 29% dos
respondentes informaram que sentem dificuldade em manter a equipe e os outros 71%
disseram não ter dificuldade para manter a equipe.
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Gráfico 02. Identificação da necessidade em atrair e manter a equipe de trabalho

Do total de respostas (10 respostas de 9 respondentes – múltipla escolha), 44,4%
informaram que a principal dificuldade está relacionada à falta de comprometimento dos
colaboradores, 22,2% informaram ser a falta de qualificação dos profissionais, 11,1%
disseram tratar do salário baixo oferecido, 11,1% informaram a qualificação necessária para
atuar na vaga, 11,1% informaram a falta de mão de obra na região e 11,1% informaram que
o principal motivo é a distância da empresa até a cidade.
Gráfico 03. Motivos que dificultam a manutenção da equipe de trabalho

Ainda com relação à situação da equipe de trabalho, foi identificado que 25,8% dos
colaboradores já chegam capacitados para desempenhar as atividades na empresa, 32,3%
não possuem capacitação e 41,9% informaram que metade dos colaboradores chega
capacitada e a outra metade não possui capacitação.
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Gráfico 04. Situação da capacitação dos colaboradores no momento da contratação

Com relação à capacitação que a empresa oferece/ já ofereceu aos colaboradores
destacam-se os cursos de Manipulação de Alimentos (77,4%), Atendimento ao Cliente
(54,8%), Técnica de Vendas (19,4%) e Gestão Financeira (9,7%). Do total de respostas 9,6%
identifica que a empresa nunca ofereceu treinamento aos colaboradores.
Gráfico 05. Tipo de capacitação já oferecida pela empresa

Já em relação à capacitação que a empresa gostaria que fosse oferecida aos
colaboradores destacam-se os cursos de Atendimento ao Cliente (74,2%), curso de Técnica
de Vendas (45,2%), cursos de Manipulação de Alimentos (41,9%), curso de Gestão
Financeira (25,8%) e, por fim, cursos de culinária e curso voltados ao turismo, ambos
representados por 3,2% das respostas.
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Gráfico 06. Demanda por novas capacitações

Quando questionados sobre o conhecimento a respeito de instituições que oferecem
capacitação para o setor de turismo e hospitalidade, foram citados o Sebrae (54,8%), Acirne
(12,9%), Senac (9,7%), Senar (6,5%) e a Prefeitura Municipal e CDL (ambas com 3,2%).
Destaca-se que 16% das respostas demonstram que os respondentes não souberam informar
quais são as entidades que oferecem capacitação para o setor.
Gráfico 07. Identificação das fontes de capacitação na região

Nota-se que existe uma série de aspectos a serem melhorados na área de capacitação
em turismo, além disso, é importante destacar que os salários médios oferecidos aos
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trabalhadores do setor de alimentação e hospedagem são inferiores a média regional,
estadual e nacional, o que gera, também neste aspecto, uma falta de atratividade para que a
mão de obra regional tenha interesse em atuar no segmento (ver tabela abaixo).
Tabela 11. Salário de ocupação médio, segundo Rio Negrinho, Região do Vale do Itajaí, Santa Catarina
e Brasil em 2011
Salário de ocupação médio, segundo Rio Negrinho, Região Norte, Santa Catarina e Brasil em 2011

Produtos

Município

Região

Santa Catarina

Brasil

Seção I - Alojamento
e Alimentação

744,50

965,60

933,40

889,40

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de SEBRAE (2013).

Com relação aos gestores das empresas, é importante notar também a necessidade de
capacitação desses profissionais, haja vista que a pesquisa identificou que 96,8% das
empresas possuem gestão familiar, contra 3,2% que possuem uma gestão profissional (ver
gráfico abaixo).
Gráfico 08. Tipo de gestão da empresa

É necessário, portanto, promover a capacitação destes gestores para que possam ter
acesso a:
 melhores práticas de gestão dos negócios turísticos;
 gestão financeira de pequenas empresas turísticas;
 novas formas de comercialização dos produtos turísticos;
 benefícios da atuação cooperada;
 gestão de pessoas;
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 entre outros.
1.4 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
A partir da análise de demanda potencial de Rio Negrinho e da oferta turística existente,
verifica-se o potencial de desenvolvimento do turismo no município, com ênfase para os
segmentos do Turismo de Aventura, Turismo de Compras, Turismo de Negócios e Eventos e
o Turismo Rural.
O desenvolvimento do Turismo de Aventura em Rio Negrinho está relacionado
diretamente com o Circuito das Araucárias, que percorre aproximadamente 35km do
município e conecta inúmeros atrativos, recantos, meios de hospedagens e estabelecimentos
de alimentos e bebidas, entre eles o Monumento ao Colonizador, a Igreja São Pedro, a
Estação e Museu Ferroviário, o Jugendhaus, o Café Cedro Rosa, entre outros. O
desenvolvimento do Cicloturismo em Rio Negrinho, integrado aos demais municípios do
Circuito das Araucárias, é certamente o maior propulsor do desenvolvimento do turismo
municipal e tem potencial para estimular o desenvolvimento de outros segmentos prioritários
e emergentes do município, como o Turismo Rural e o Turismo Cultural.
Já o Turismo de Compras está ligado principalmente à fabricação e comercialização
de móveis e artigos cerâmicos, com destaque para a Rota dos Móveis, composta por 12
empresas da região. Este segmento do turismo é responsável pelo deslocamento de uma
demanda considerável de pessoas para a região, porém, não existe de fato uma grande
integração com o desenvolvimento da atividade turística, haja vista que a maior parte das lojas
de móveis fecham as 12h de sábado e, portanto, não estimulam o deslocamento e
permanência dos visitantes durante o final de semana para a realização de compras e,
posteriormente, visita aos atrativos turísticos do município.
Quanto ao Turismo de Negócios e Eventos, conforme citado anteriormente, este
segmento está relacionado principalmente aos eventos realizados na Fazenda Evaristo.
Porém, assim como acontece com o Turismo de Compras, não se percebe uma integração
destes eventos com o turismo do município, haja vista que os eventos normalmente são
compostos por atividades de lazer, entretenimento, hospedagem (camping) e alimentação e,
desta forma, não há um incentivo para que os participantes dos eventos visitem os atrativos
do município.
Por fim, com relação ao turismo rural, em Rio Negrinho este segmento está atrelado
às propriedades rurais localizadas na área de São Pedro (Colona Olsen) e pelo Café Colonial
Estância, que, atualmente, atende basicamente os turistas da Maria Fumaça, apesar deste
não estar integrado ao passeio e estar localizado a 5km de distância da Estação Ferroviária.
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Com relação ao grau de integração da oferta e da cadeia de valor turística de Rio
Negrinho faz-se necessário um esclarecimento sobre o que de fato é a cadeia de valor
turística. Parte-se, portanto da ideia de que a cadeia produtiva “[...] Pode ser definida como
uma rede integrada de setores e subsetores econômicos, que possibilitam a elaboração de
um produto pela interação de processos e decisões harmônicos em relação ao objeto final.
Ou seja, no turismo a cadeia produtiva integra todos os prestadores de serviço que direta ou
indiretamente são responsáveis pela concepção do produto turístico.
Já no caso da cadeia de valor é necessário considerar todas as etapas dos processos
de produção e de distribuição que agregam valor a produtos e serviços até o consumidor final
(ver figura abaixo). Dito isto é possível dizer que a cadeia de valor abrange:
1. a cadeia produtiva (matéria-prima até produto/serviço),
2. a cadeia de distribuição (produto/serviço até o consumidor final),
3. bem como todos os elementos de influência direta e indireta não descritos na forma
de atividade (como governos, cooperativas e instituições públicas e privadas, entre
outras).
Figura 30. Modelo esquemática da cadeia de Valor

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Vivagreen (2008).

A figura abaixo ilustra a integração das empresas que fazem parte da cadeia produtiva
do turismo de Rio Negrinho, a integração das empresas que fazem parte da cadeia de
distribuição do turismo de Rio Negrinho e as empresas e demais atores que integram a cadeia
de valor do turismo de Rio Negrinho. Quanto mais grossa é a linha que une cada ator dentro
da cadeira de valor, maior é a integração que existe entre os atores.
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No caso de Rio Negrinho, assim como acontece com outros municípios da região,
percebe-se uma falta de integração entre a maior parte dos elos da cadeia. Parte deste fato
ocorre devido a maior parte das empresas do município ser familiar, caracterizadas como
microempresas e normalmente gerenciadas por um membro da própria família. Este fato,
entre diversos outros motivos, leva a uma percepção errônea, por parte dos gestores, sobre
a falta de importância das ações integradas, entre as empresas, na promoção e
desenvolvimento do turismo na região. Todavia, ainda devido a característica destas
empresas, percebe-se a importância da atuação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas – SEBRAE na região, o que já ocorre em diversos municípios da região,
seja por meio da Coordenadoria de São Bento do Sul, ou ainda pela Coordenadoria de
Joinville, uma vez que este atua junto ao universo das micro e pequenas empresas e, na
região, desenvolve uma série de ações direcionadas diretamente às empresas ou desenvolve
ações articuladas com o poder público e entidades locais, em prol do desenvolvimento do
comércio, turismo e das atividades associadas ao turismo, como a indústria cerâmica, de
móveis e tecelagem.
Figura 31. Modelo esquemático da cadeia de Valor do Turismo de Rio Negrinho.

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Vivagreen (2008) e Thomazi (2006).

Neste sentido cita-se também a atuação das entidades locais, como Associação
Empresarial de Rio Negrinho – ACIRNE, a qual conta com 3 meios de hospedagens e 5
estabelecimentos de alimentos e bebidas associados. O pequeno número de empresas de
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Rio Negrinho associadas às entidades supracitadas demonstra, mais uma vez, a fata de
integração das empresas da cadeia produtiva do turismo local.
Com relação à integração dos centros de ensino com a cadeia produtiva do turismo de
Rio Negrinho, verificou-se uma integração frágil que pode ser explicada novamente em função
do porte das empresas de turismo do destino e a consequente falta de importância dada à
capacitação e, ainda, devido à identificação, realizada por meio de pesquisa aplicada junto às
empresas, na qual quase 70% dos respondentes informou que os colaboradores já chegam
capacitados ao trabalho e, desta forma, talvez não vejam necessidade de promover ou
fomentar a capacitação / qualificação dos colaboradores.
Ainda com relação aos centros de ensino, também não foi verificado uma integração
destes com o próprio governo, neste caso a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de
Rio Negrinho que, no caso, poderia ser viabilizada por meio de parcerias estratégicas ou
convênios para o desenvolvimento de pesquisas e estudos, além da criação de oportunidades
de estágios e/ou vagas de emprego para um maior número de profissionais no quadro de
colaboradores da secretaria.
Com relação à cadeia de distribuição, que no turismo é caracterizada pela atuação das
agências e operadoras de turismo, não foi identificada uma única agência de turismo receptivo
no município, assim como não foi identificado uma integração entre os equipamentos
turísticos com operadoras de turismo emissivo. Ou seja, pouco ainda é realizado, pelas
empresas de turismo local, no sentido de organizar produtos turísticos que possam ser
comercializados nos mercados emissores nacionais e, desta forma, promover o turismo de
forma planejada.
Ainda no âmbito da cadeia de distribuição, assim como acontece com outros destinos
da região, percebe-se que o destino não possui pacotes sendo comercializados pelas
Agências de Turismo Online – OTA (sigla em inglês) quando a busca se dá com as palavras
chave “pacotes para Rio Negrinho”.
Em relação ainda à comercialização de diárias em hotel, nota-se a presença de alguns
meios de hospedagem em grandes OTA´s como Booking.com, Expedia e Decolar.
Ainda no que diz respeito à comercialização, foi identificado que agências emissivas do
Paraná (Nichele e Viva a Vida Viagens) comercializam excursões para Rio Negrinho
exclusivamente para a realização do passeio de Maria Fumaça.
Se de um lado foi verificada uma integração muito sutil entre diversos elos da Cadeia
de Valor do turismo, por outro lado, destaca-se a importante integração da Prefeitura de Rio
Negrinho, juntamente com as prefeituras de Corupá, Campo Alegre e São Bento do Sul, por
meio do Consórcio Intermunicipal Quiriri, o qual é responsável por inúmeras ações de
desenvolvimento econômico na região, inclusive no âmbito do turismo.
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Por fim, destaca-se a importante integração entre a prefeitura municipal e o Sebrae, por
meio do qual está sendo viabilizado o presente trabalho.
A partir do exposto acima percebe-se, novamente, a falta de integração das empresas
locais que poderiam estar comercializando pacotes turísticos muito mais atrativos que as
simples diárias em hotéis ou excursões de curta duração na cidade (Passeio de Maria
Fumaça) e, desta forma, fomentar uma maior demanda de turistas e, também, uma
permanência maior no município, o que consequentemente poderia gerar mais renda e maior
oferta de trabalho e emprego no município.
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II.

ANÁLISE

DA

INFRAESTRUTURA

BÁSICA

E

DOS

SERVIÇOS

GERAIS

ENCONTRADOS NA ÁREA TURÍSTICA5
2.1 REDE VIÁRIA DE ACESSO À ÁREA E PRINCIPAIS ATRATIVOS
2.1.1 Acesso rodoviário
O acesso ao município de Rio Negrinho pode ser realizado por via rodoviária e via aérea,
esta última por voos com destino aos aeroportos de Florianópolis, Joinville, Navegantes ou
Curitiba. As principais vias de acesso rodoviário a Rio Negrinho são as rodovias BR101 e
BR116. Estas vias conectam os estados da região sudeste do Brasil a Rio Negrinho, via
Curitiba, e ainda integram o Rio Grande do Sul ao município, sendo a BR101 a rodovia que
conecta Porto Alegre a Rio Negrinho, via Florianópolis, e a BR116 a rodovia que conecta a
região de Vacaria, via Lages, na Serra Catarinense.
Outro acesso importante é por meio da rodovia BR280, que conecta o extremo oeste
catarinense até Rio Negrinho, via Porto União, e também conecta a BR101, via Jaraguá do
Sul, até o município de Rio Negrinho.
Figura 32. Identificação das principais rodovias de acesso a Rio Negrinho.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

5

SEBRAE. Santa Catarina em Números: Rio Negrinho /SC. Florianópolis: Sebrae/SC, 2013. 134p.
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Por fim, destaca-se a SC418 como via de integração da BR101 a São Bento do Sul a
partir de Joinville, de onde se tem acesso a BR280.
A partir da BR280, os principais acessos à oferta turística do município se dão por meio
da Rua Willy Jung, Avenida dos Imigrantes e Rua Jorge Zipperer, as quais são as principais
vias do centro da cidade. Outro importante acesso à oferta turística de Rio Negrinho é a
rodovia SC112, que liga o centro de Rio Negrinho à área rural (ver figura abaixo).
A fim de conceituação, as vias citadas acima podem ser consideradas os principais
corredores turísticos do município. Os corredores turísticos “são as vias de conexão entre as
zonas, as áreas, os complexos, os centros, os conjuntos, os atrativos turísticos, os portos de
entrada do turismo receptivo e as praças emissoras do turismo interno, que funcionam como
elemento estruturador do espaço turístico (Boullón, 2002 p. 97)”.
É justamente nestas vias que a maior parte dos turistas faz seu deslocamento dentro do
município.
2.1.2 Terminal Rodoviário
O terminal rodoviário de Rio Negrinho está localizado na Rua Treze de Dezembro, 35 –
Centro.
No terminal, operam as seguintes empresas:
 Catarinense; Planalto Coletivos Rainha; e Reunidas.
O terminal oferece, como infraestrutura de apoio, lanchonete, estacionamento gratuito,
sanitário masculino e feminino, além de guarda-volumes.
a) Terminal Rodoviário de Rio Negrinho
Endereço: Rua Treze de Dezembro, 35, Centro – Rio Negrinho/SC
Telefone: (47) 3644 5941
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Figura 33. Terminal Rodoviário de Rio Negrinho.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

2.1.3 Acesso aéreo
Rio Negrinho possui um aeródromo e um heliponto, no entanto, a pista do aeródromo
ainda não está homologada pela Anac, sendo assim a mesma não está autorizada a operar
voos no local.
Entretanto, existem 4 (quatro) aeroportos localizados dentro de um raio de menos de
310 km a partir do centro do município. São os aeroportos: Hercílio Luz, localizado no
município de Florianópolis; Lauro Carneiro Loyola, localizado em Joinville; Ministro Victor
Konder, localizado no município de Navegantes e o Aeroporto Internacional Afonso Pena,
localizado no município de Curitiba.
O Aeroporto Internacional Hercílio Luz (Florianópolis) está localizado a 308 km ao sul
de Rio Negrinho (ver figura abaixo).
O acesso a partir do Aeroporto Internacional Hercílio Luz é realizado por meio da BR101
até a BR280, no trajeto via Jaraguá do Sul ou até a SC418, no trajeto via Joinville, sendo este
último um trajeto um pouco mais longo, no entanto, mais rápido.
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Figura 34. Mapa de localização do Aeroporto Internacional Hercílio Luz em relação a Rio Negrinho.

Fonte: Google Maps.

O Aeroporto Lauro Carneiro Loyola (Joinville) localiza-se a 129 km a leste de Rio
Negrinho (ver figura abaixo).
O acesso a Rio Negrinho, a partir do aeroporto de Joinville é realizado por meio da
BR101 e SC418, via São Bento do Sul, trajeto este que percorre a Serra da Dona Francisca.
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Figura 35. Mapa de localização do Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola (Joinville) em relação a Rio
Negrinho.

Fonte: Google Maps.

O Aeroporto Ministro Victor Konder (Navegantes) está localizado a 193 km ao sul de Rio
Negrinho (ver figura abaixo). O acesso a partir do Aeroporto de Navegantes é realizado por
meio da SC470 e, posteriormente, pela BR101 até a BR280, no trajeto via Jaraguá do Sul ou
até a SC418, no trajeto via Joinville.
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Figura 36. Mapa de localização do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder (Navegantes) em
relação a Rio Negrinho.

Fonte: Google Maps.

Por fim, o Aeroporto Internacional Afonso Pena (Curitiba) está a 158 km ao norte de Rio
Negrinho (ver figura abaixo).
Os acessos mais curtos a partir do Aeroporto Internacional Afonso Pena são realizados
por meio da BR116 seguido pelas PR419, PR281, PR420, SC301 e BR280, ou ainda pela
BR376 seguido pelas PR281, PR420, SC301 e BR280.
Para quem tem interesse em conhecer a Serra da Dona Francisca, o acesso pode ser
realizado por meio da BR376, seguido pela BR101 até a SC418, trajeto este realizado via
Joinville.
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Figura 37. Mapa de localização do Aeroporto Internacional Afonso Pena (Curitiba) em relação a Rio
Negrinho.

Fonte: Google Maps.

2.1.3.1 Aeroporto Internacional Hercílio Luz
O Aeroporto Internacional Hercílio Luz está localizado na Rodovia Deputado Domício
Freitas, 3393, Carianos – Florianópolis. Possui atualmente (2017) um terminal de passageiros
com 9.440 m2 e capacidade para atender 4,1 milhões de passageiros por ano. Porém, há
uma obra para a construção de um novo terminal de passageiros, com projeção de ampliação
para 36.000 m2 de área construída e capacidade de atendimento de mais de 10 milhões de
passageiros por ano. Com as novas diretrizes do governo federal, o aeroporto passou por um
processo de concessão para a iniciativa privada e, após o processo de transição operacional
do mesmo, a obra será retomada, com previsão de início em Janeiro de 2018.
Telefone: (48) 3331 4000
Status da obra de construção do novo terminal: Obra parada.
Término: Sem previsão.
Operam no aeroporto as companhias: Avianca, Azul, Gol e Latam.
De acordo com dados da INFRAERO (2017), o complexo aeroportuário do aeroporto
Internacional Hercílio Luz é assim caracterizado:
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 Siglas IATA/Infraero: FLN / SBFL
 Sítio Aeroportuário: 9.086.589 m²
 Pátio de Aeronaves: 20.187 m²
 Estacionamento de aeronaves:
9 para aeronaves da aviação regular
5 para aeronaves da aviação geral
 Pista (dimensões – comprimento x largura):
2.300m x 45m e 1.500m x 45m
 Terminal de Passageiros: 9.440 m²
 Capacidade/ano: 4.177.800 passageiros
 Estacionamento de veículos - Capacidade: 539 vagas
2.1.3.2 Aeroporto de Joinville – Lauro Carneiro de Loyola
O aeroporto de Joinville – Lauro Carneiro de Loyola está localizado na Avenida Santos
Dumont, 9.000, Joinville. O aeroporto possui um terminal de passageiros com 4.000 m2 e área
de embarque e desembarque doméstico.
Telefone: (47) 3417 4000
Operam no aeroporto as companhias: Azul, Gol e Latam.
De acordo com dados da INFRAERO (2017), o complexo aeroportuário do aeroporto de
Joinville é assim caracterizado:
 Siglas IATA/Infraero: JOI / SBJV
 Sítio Aeroportuário: 1.331 milhão de m²
 Pátio de Aeronaves: 15.010 m²
 Estacionamento de aeronaves:
4 posições de aviação comercial
5 posições de aviação geral, de acordo com a composição.
 Pista (dimensões – comprimento x largura): 1.540 m x 45 m
 Terminal de Passageiros: 4.000 m²
 Capacidade/ano: 0,8 milhão de passageiros
Estacionamento de veículos - Capacidade: 300 veículos
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2.1.3.3 Aeroporto Internacional de Navegantes – Ministro Victor Konder
O aeroporto Internacional de Navegantes – Ministro Victor Konder está localizado na
Rua Osmar Gaya, 1.297, Navegantes. O aeroporto possui um terminal de passageiros com
5.200 m2 e área de embarque e desembarque internacional.
Telefone: (47) 3342 9200
Operam no aeroporto as companhias: Azul, Gol e Latam.
De acordo com dados da INFRAERO (2017), o complexo aeroportuário do aeroporto
Internacional de Navegantes é assim caracterizado:
 Siglas IATA/Infraero: NVT / SBNF
 Sítio Aeroportuário: 680.633,30 m²
 Pátio de Aeronaves: 20.276 m²
 Estacionamento de aeronaves:
6 posições de aviação comercial;
4 posições de aviação de asa rotativa;
6 a 15 posições de aviação geral, de acordo com a composição.
 Pista (dimensões – comprimento x largura): 1.701 m x 45 m
 Terminal de Passageiros: 5.200 m²
 Capacidade/ano: 1,4 milhão de passageiros
 Estacionamento de veículos - Capacidade: 344 veículos
2.1.3.4 Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena
O aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena está localizado na Av. Rocha
Pombo - Águas Belas em São José dos Pinhais, cidade que faz parte da região metropolitana
de Curitiba, situada a 7 km de distância da capital do estado. O aeroporto possui um terminal
de passageiros com 112 mil m2 e área de embarque e desembarque internacional.
Telefone: (41) 3381 1515
Operam no aeroporto as companhias: Aerolineas Argentinas, Avianca, Azul, Gol e Latam.
De acordo com dados da INFRAERO (2017), o complexo aeroportuário do aeroporto
Internacional de Curitiba é assim caracterizado:
 Siglas IATA/Infraero: CWB / SBCT
 Sítio Aeroportuário: 7.362 milhões de m²
 Pátio de Aeronaves:
Principal 1: 90.386 m²
Pátio 2: 34.850 m²
 Estacionamento de aeronaves:
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14 pontes de embarque
10 posições remotas – pátio 2
2 posições remotas – pátio 1
 Pista (dimensões – comprimento x largura):
Principal: 2.218 m x 45 m
Auxiliar: 1.798 m x 45m
 Terminal de Passageiros: 112.000 m²
 Capacidade/ano: 14,8 milhões de passageiros
 Estacionamento de veículos - Capacidade: 2.122 veículos
2.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Em 2010, o país possuía 57.324.167 domicílios com abastecimento de água, o Estado
contava com 1.993.097 estabelecimentos nas mesmas condições, sendo a Região Norte
responsável por 18,87% destes estabelecimentos.
O município de Rio Negrinho, pertencente a esta região possuía, no mesmo ano, um
total de 11.942 estabelecimentos com abastecimento de água. A tabela a seguir detalha o
número de domicílios, por tipo de abastecimento, para o ano de 2010, na cidade de Rio
Negrinho.
Tabela 12. Indicadores de abastecimento de água em Rio Negrinho, em 2010

Indicadores de abastecimento de água - 2010

Domicílios

% relativo

11.140

93,28%

727

6,09%

Poço ou nascente fora da propriedade

60

0,50%

Carro-pipa ou água da chuva

2

0,02%

Rio, açude, lago ou igarapé

5

0,04%

Poço ou nascente na aldeia

-

-

Poço ou nascente fora da aldeia

-

-

Outra

8

0,07%

Total

11.942

100%

Rede geral
Poço ou nascente na propriedade

Fonte: Sebrae (2013)

O município, em 2010, possuía 11.140 domicílios ligados à rede geral de abastecimento
de água, representando 93,28% do total de domicílios existentes em Rio Negrinho.
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2.3 NÍVEL DE COBERTURA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
De acordo com dados do SEBRAE (2013) pode-se constatar que o sistema de coleta e
tratamento de esgoto do município, em 2010, atingia apenas 16,7% dos domicílios, ou seja,
apenas 1.996 domicílios estão ligados à rede de esgoto. A tabela abaixo apresenta uma visão
geral sobre o sistema de esgotamento sanitário de Rio Negrinho.
Tabela 13. Indicadores municipais de saneamento básico em Rio Negrinho, em 2010
Rio Negrinho

Santa Catarina

Indicadores de saneamento básico - 2010
Domicílios

% relativo

Domicílios

% relativo

Ligados a rede de esgoto ou pluvial

1.996

16,7%

579.576

29,1%

Fossa séptica

7.490

62,7%

947.168

47,5%

Fossa rudimentar

2.274

19,0%

384.013

19,3%

Vala

98

0,8%

44.168

2,2%

Rio, lago ou mar

45

0,4%

24.524

1,2%

Outro escoadouro

17

0,1%

7.887

0,4%

Sem banheiro ou sanitário

22

0,2%

5.761

0,3%

11.942

100%

1.993.097

100,0%

Total

Fonte: Sebrae (2013)

2.4 NÍVEL DE ATENDIMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA
De acordo com dados da empresa terceirizada Serrana, responsável pelo serviço de
limpeza urbana em Rio Negrinho, a coleta de lixo é realizada em todo o município, com a
seguinte frequência:
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Tabela 14. Escala de coleta de resíduos orgânicos no município

Coleta de Lixo Orgânica
Dia

Frequência

Local

Segundas, Quartas e Sextas

Semanal

Barro Preto, Bela Vista, Centro,
Cera, Marte, São Rafael

Segundas, Quartas e Sextas

Quinzenal

Volta Grande e Serro Azul
(quinzenal)

Segundas e Sextas

Semanal

Jardim Hantschel, Quitandinha, São
Pedro e Vista Alegre (seg e sex)

Terças, Quintas e Sábados

semanal

Alegre, Centro, Cruzeiro, Industrial,
Sul, Estância, Salto, Pinheirinho,
Vila Nova e Serrinha.

Terças e Sábados

semanal

Campo Lençol, Ind Norte (ter e sáb)

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). Com dados da Serrana.

O material, coletado diariamente, é levado para o aterro sanitário de Mafra por
caminhões compactadores de coleta do município.
Com relação à coleta seletiva de resíduos, a escala de coleta é diferente da coleta de
lixo, conforme pode ser observado abaixo:
Tabela 15. Escala de coleta de resíduos não-orgânicos no município

Coleta Seletiva de Resíduos
Dia

Frequência

Local

Segunda

Semanal

Alegre, Cruzeiro, Estância, Salto,
Pinheirinho e Vila Nova

Terça

Semanal

Campo Lençol, Centro, Ind Norte, Ind
Sul e Vila Nova Serrinha.

Quarta

Quinzenal

Serro Azul e Volta Grande

Quinta

Semanal

Barro Preto, Cera marte, Centro,
Quitandinha e São Rafael

Sexta

Semanal

Bela Vista, Jardim Hantschel, São
Pedro e Vista Alegre

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). Com dados da Serrana.
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Todos os resíduos da coleta seletiva são entregues à Cooperativa de Catadores de Rio
Negrinho, uma cooperativa de reciclagem responsável pela triagem e comercialização do
material.
2.5 SITUAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, ÁREAS URBANAS ATENDIDAS
De acordo com dados da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos de Rio
Negrinho, a rede de drenagem existe em quase todo o município com exceção de algumas
áreas onde ainda não foi realizado o asfaltamento das ruas e a implantação da rede de coleta
de água pluvial. Nesses bairros existe apenas vala aberta para o escoamento da água.
2.6 CONDIÇÕES DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO
Os principais meios de comunicação do município registrados, em 2012, estão dispostos
conforme descrito a seguir. Compete observar que, além dos veículos de comunicação
destacados, o município conta com acesso a jornais e revistas de circulação regional e
nacional.
Tabela 16. Principais meios de comunicação do município, em 2012

Meio de comunicação
Jornais

Empresa
Jornal do Povo e Jornal Perfil

Rádios FM

-

Rádios AM

Rádio Rio Negrinho Ltda

Rádios Comunitárias
Emissoras de TV
Agências de Correios

Rede Globo, Rede Vida, Rede Record, Record
News, Bandeirantes TV e SBT
2 agências

Fonte: Sebrae (2013)

Além disso, o município é atendido pelo serviço de telefonia fixa, móvel e internet móvel
das seguintes empresas:
Tabela 17. Principais empresas de telefonia e internet móvel em 2012

Telefonia
Telefonia fixa
Telefonia móvel
Internet móvel
Fonte: Sebrae (2013)

Empresa
Embratel, GVT, Intelig, Oi Telemar, Tim e Vivo
Claro, Oi, Tim e Vivo
Vivo
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2.7

COBERTURA

DA

ILUMINAÇÃO

PÚBLICA,

ÁREAS

URBANAS

ATENDIDAS;

EVENTUAIS INTERRUPÇÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
O município de Rio Negrinho é atendido pela concessionária Celesc, principal empresa
do setor no estado de Santa Catarina. Conforme pode ser observado na tabela abaixo, no
período de 2006 a 2010 há um incremento de 6,04% no número de unidades atendidas,
totalizando 14.102 unidades.
Tabela 18. Consumidores e consumo de energia elétrica em Rio Negrinho, no período de 2006 a 2010

Ano

Nº de unidades
consumidoras

Consumo Total
(kW/h)

Média de Consumo
Anual Per Capita
(kW/h)

2006

13.299

101.292.772

7.617

2007

14.113

119.618.055

8.476

2008

13.710

116.956.989

8.531

2009

13.677

108.163.084

7.908

2010

14.102

107.482.238

7.622

Evolução 2006/2010

6,04%

6,11%

0,07%

Fonte: Sebrae (2013)

Do total de unidades consumidoras, aproximadamente 83,18% representam unidades
residenciais, responsáveis por 20,38% do consumo de energia do município. As unidades
comerciais do município representam 6,9% das unidades consumidoras e são responsáveis
por pouco mais de 7,29% do consumo total de energia e as unidades industriais representam
3,1% das unidades consumidoras e são responsáveis por 63,48% do consumo total de
energia (ver tabela abaixo).
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Tabela 19. Número de consumidores e demanda de energia elétrica, segundo tipologia da unidade
consumidora de Rio Negrinho, em 2010

Nº de unidades
consumidoras
11.731

Consumo total
(kW/h)
21.902.989

Representatividade
no consumo
20,38%

Industrial

437

68.226.111

63,48%

Comercial

972

7.833.934

7,29%

Rural

772

2.274.912

2,12%

Poderes Públicos

159

1.641.985

1,53%

Iluminação Pública

3

3.625.669

3,37%

Serviço Público

26

1.947.178

1,81%

Consumo Próprio

2

29.460

0,03%

Revenda

...

...

...

14102

107.482.238

100%

Tipo de consumidor
Residencial

Total
Fonte: Sebrae (2013)

2.8 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DISTRIBUIÇÃO DE POSTOS, SERVIÇOS
AMBULATORIAIS E CAPACIDADE DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAIS OU CLÍNICAS
ESPECIALIZADAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS6.
De acordo com dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, existem,
em Rio Negrinho, em torno de 25 estabelecimentos privados de saúde que oferecem diversas
especialidades médicas: cardiologia, fonoaudiologia, odontologia, oftalmologia, psicologia e
fisioterapia, além de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas e farmácias.
O sistema público de saúde é composto por 23 (vinte e três) estabelecimentos entre
Unidades Básicas de Saúde, Postos de Atendimento, Centro Integrado de Saúde, além do
Hospital Rio Negrinho. As Unidades Básicas de Saúde encontram-se em diversas regiões do
município (ver tabela abaixo) e atendem nos seguintes horários: 08h ao 12h e das 13h às 17h.
Além disso, oferecem exclusivamente aos cidadãos de Rio Negrinho, os seguintes serviços:
 atendimento primário;
 consulta médica;
 ações de prevenção dentro da família, da mulher gestante ao idoso;
 consulta de enfermagem;
 vacinação;
 procedimentos ambulatoriais com as técnicas de enfermagem;
 agentes comunitários de saúde – cadastramento das famílias de cada micro-área;

6

BRASIL. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Disponível
http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp > . Acesso Junho 2017.

em:

<
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 atendimento odontológico (prevenção e tratamento).
Com relação ao Hospital de Rio Negrinho, este está localizado na Rua Fritz Klosterman,
403 – Centro, Rio Negrinho, telefone: (47) 3646 2000 (ver imagem abaixo) e oferece diversas
especialidades:
 Cirúrgico
 Clinica geral
 Pediatria
 Obstetrícia
 Emergências
Figura 38. Localização do hospital de Rio Negrinho.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Google Earth.
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Tabela 20. Relação das Unidades Básicas de Saúde de Rio Negrinho, 2017.
Item

Unidades Básicas de Saúde

Endereço

Bairro

Telefone

1

Centro Integrado de Saúde

Av. Richard S. de Albuquerque, 40

Centro

(47) 3644 2122

2

Unidade de Saúde Campo Lençol

Rua Jose Kingerski, S/N

Campo Lençol

(47) 3644 6991

3

Unidade de Saúde Cerro Azul

Estrada Principal, S/N

Cerro Azul

(47) 3646 0060

4

Unidade de Saúde Cruzeiro

Rua: Afonso Muller, S/N,

Cruzeiro

(47) 3644 7347

5

Unidade de Saúde Industrial Norte

Rua: Orlando Afonso Quandt, S/N

Industrial Norte

6

Unidade de Saúde Jardim Hantschel

Av. José Hantschel, S/N

Jardim Hantschel

(47) 3644 6209

7

Unidade de Saúde Pinheirinho

Pinheirinho

(47) 3644 7368

8

Unidade de Saúde Quitandinha

Rua: Dona Francisca, S/N

Quitandinha

(47) 3644 7283

9

Unidade de Saúde São Pedro

Rua: Dona Francisca, S/N

São Pedro

(47) 3644 7188

10

Unidade de Saúde São Rafael

Rua: Frederico Voight, S/N

São Rafael

(47) 3644 4167

11

Unidade de Saúde Vila Nova

Rua: Carlos Speicher, S/N

Vila Nova

(47) 3644 2096

12

Unidade de Saúde Vista Alegre

Rua: Tibúrcio de Carvalho, S/N,

Vista Alegre

(47) 3644 4161

13

Unidade de Saúde Volta Grande

Rua: Pascoalino Buonacorso, S/N

Volta Grande

(47) 3646 6128

Rua Nereo Osni Kwitschal, S/N

(47) 3644 4088

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). Dados da Prefeitura de Rio Negrinho.

2.8.1 Leitos de Internação no Município
Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) no
município existem, atualmente, 98 leitos de internação.
A tabela a seguir demonstra o número de leitos na região, no Estado e no Brasil, nos
anos de 2007 e 2012. Podemos constatar que houve retração em aproximadamente 29%
durante o período, devido a um ajuste no sistema de cálculo de leitos, de forma que os leitos
para idosos foram desconsiderados da somatória.
Tabela 21. Número de leitos de internação existentes em Rio Negrinho, Região Norte, Santa Catarina
e Brasil, em 2007 e 2012
Anos

Rio Negrinho

Região Norte

Santa Catarina

Brasil

2007

137

2.126

16.130

500.452

2012

98

2.468

16.728

503.516

Evolução 2007/2012

-28,95%

16,10

3,70%

0,60%

Fonte: Sebrae (2013)

94

2.8.2 Leitos de internação, por tipo, existentes em Rio Negrinho, no período de 2007 a
2017
Conforme pode ser observado na tabela abaixo, no período entre 2007 e 2017 houve
uma retração de aproximadamente -9,5% no número de leitos de internação existentes em
Rio Negrinho, com destaque para a retração de leitos complementares, que registrou uma
queda de 55,6% pois, conforme mencionado anteriormente, tal retração se deve à exclusão
dos leitos para idosos do cálculo do município.
Tabela 22. Número de leitos de internação por tipo, existentes em Rio Negrinho, em 2007 e 2017
Leitos de internação por
tipo

Rio Negrinho

Evolução

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2017

2007 / 2017

Cirúrgicos

30,0

30,0

30,0

30,0

12,0

12,0

27,0

-10,0%

Clínicos

48,0

48,0

48,0

48,0

42,0

42,0

61,0

27,1%

9,0

9,0

9,0

9,0

10,0

5,0

4,0

-55,6%

Obstrético

30,0

30,0

30,0

30,0

21,0

21,0

20,0

-33,3%

Pediátrico

20,0

20,0

20,0

20,0

18,0

18,0

12,0

-40,0%

Outras especialidades

-

-

-

-

-

-

-

Hospital

-

-

-

-

-

-

-

137

137

137

103

98

124

-9,5%

Complementares

Total

137

Fonte: Sebrae (2013)

2.8.3 Número de Leitos Hospitalares e UTIs por 1.000 Habitantes
No Estado, em 2010, existiam 2,45 leitos de internação para cada 1.000 habitantes,
índice que reduz para 1,80, quando considerados apenas os leitos disponibilizados pelo
Sistema Único de Saúde – SUS. Os dados referentes ao município entre 2007 e 2017 e
região, estado e país entre 2007 e 2010, estão apresentados na tabela a seguir.
Tabela 23. Número de leitos hospitalares por 1.000 habitantes, segundo Rio Negrinho entre 2007 e
2017 e Região Norte, Santa Catarina e Brasil, em 2007 e 2010
Leitos de internação
por mil habitantes

Rio Negrinho

Região

Santa Catarina

Brasil

2007

2017

2007

2010

2007

2010

2007

2010

Leitos existentes

2,81

3,10

1,79

2,02

2,50

2,45

2,46

2,42

Leitos SUS

1,73

2,71

1,94

2,04

1,89

1,80

1,85

1,77

Fonte: Sebrae (2013)

Com relação ao número de UTIs, de acordo com o Ministério da Saúde, elas se
classificam em Neonatal, Pediátrica, Adulto e Especializada, podendo ainda ser segmentadas,
de acordo com a estrutura que possuem, em tipo I, II ou III.
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Tabela 24. Número de UTls por 1.000 habitantes, em Rio Negrinho, Região Norte, Santa Catarina e
Brasil, em 2010
Rio Negrinho

Região Norte

Santa Catarina

Brasil

2010

2010

2010

2010

UTI Adulto I

-

0,0210

0,0230

0,0452

UTI Adulto II

-

0,0635

0,0586

0,0548

UTI Adulto III

-

-

0,0078

0,0143

UTI Infantil I

-

-

0,0019

0,0073

UTI Infantil II

-

0,0148

0,0112

0,0097

UTI Infantil III

-

-

0,0005

0,0035

UTI Neonatal I

-

0,0049

0,0048

0,0134

UTI Neonatal II

-

0,0231

0,0253

0,0206

UTI Neonatal III

-

-

0,0029

0,0052

UTI Queimados

-

0,0016

0,0013

0,0012

Média

-

0,0220

0,0140

0,0180

UTI por 1000 habitantes

Fonte: Sebrae (2013)

Conforme identificado na tabela acima, em 2010, existia em média, no Estado, 0,014
leitos por mil habitantes destinados para UTIs, 0,020 leitos por mil habitantes na região Norte
e em Rio Negrinho, no mesmo ano, nenhum leito por habitante.
2.8.4 Número de Profissionais Ligados à Saúde
Existem 400 profissionais ligados à saúde em Rio Negrinho em 2017. A tabela a seguir
apresenta a especialidade e a quantidade de profissionais disponível no município.
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Tabela 25. Número de profissionais vinculados por tipo de categoria, segundo Rio Negrinho em 2017
e, Região Norte, Santa Catarina e Brasil, em 2010
Rio Negrinho

Região Norte

Santa Catarina

Brasil

Categorias de profissionais da saúde
Médicos

2017

2010

2010

2010

172

7.910

35.900

880.485

Anestesista

5

341

1.679

39.095

Cirurgião Geral

6

502

2.319

59.050

Clínico Geral

64

2.283

8.206

186.305

Gineco Obstetra

24

609

3.115

84.298

Médico de Família

8

195

1.590

36.384

Pediatra

23

819

3.148

82.826

Psiquiatra

2

130

741

16.776

Radiologista

12

199

1.300

32.103

Médicos de outras especialidades

28

2.832

13.802

343.648

Cirurgião dentista

38

1.438

7.056

147.840

Enfermeiro

32

741

4.161

158.841

Fisioterapeuta

10

362

1.755

58.028

Nutricionista

7

70

465

19.654

Farmacêutico

9

271

1.655

46.209

Assistente Social

5

112

786

24.831

Psicólogo

10

271

1.567

42.754

Auxiliar de Enfermagem

31

1.335

6.536

315.977

Técnico de Enfermagem

86

2.416

9.972

218.527

TOTAL

400

14.926

69.853

1.913.146

Fonte: CNES (2017)

2.9 SITUAÇÃO DE SEGURANÇA REFERENTE AO APARATO POLICIAL, CORPO DE
BOMBEIROS, SALVA-VIDAS, EQUIPES DE RESGATE E SALVAMENTO; E NÍVEL DE
SEGURANÇA OFERECIDO À POPULAÇÃO E AOS TURISTAS.
O município de Rio Negrinho conta com três departamentos de Polícia, além do Corpo
de Bombeiros:
a) Polícia Civil
Rio Negrinho possui uma Delegacia de Polícia da Comarca localizada a Rua: Dom Pio
de Freitas, 577 - Centro e vinculada a 21ª - Delegacia Regional de Polícia, situada em São
Bento do Sul.
Telefone: (47) 3644-3722
e-mail: dpRio Negrinho@pc.sc.gov.br
b) Polícia Militar - 5ªRPM/23ºBPM/3ªCia - 3ª Companhia – Rio Negrinho
O 5ªRPM/23ºBPM/3ªCia - 3ª Companhia – Rio Negrinho conta com efetivo de 42
(quarenta e dois) policiais militares.
Endereço: Rua José Maria Cardoso da Veiga, 444 – Bela Vista
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Telefone: (47) 3647-0580
e-mail: 23b3ccmt@pm.sc.gov.br
c) Polícia Rodoviária Federal
Rio Negrinho conta com um Posto da Polícia Rodoviária Federal. O Posto 3 – Rio
Negrinho está localizado na BR 280, km 131,8.
Telefone: (47) 3251 3370 e (47) 98916 6761
E-mail: del06p03.sc@prf.gov.br
d) 2ª/13º Batalhão de Bombeiros Militares de Rio Negrinho
Endereço: Rua Heládio Olsen Veiga, 108 - Centro
Telefone: (47) 3647 0533
O Quartel do Corpo de Bombeiros de Rio Negrinho possui um efetivo de 17 (dezessete)
militares.
O Corpo de Bombeiros do município possui, como equipamento de infraestrutura:
 1 (uma) ambulância;
 2 (dois) carro autobomba/resgate;
 1 (uma) caminhonete para resgate;
 2 (dois) veículos de passeio para expediente; e
 3 embarcações.
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Figura 39. Imagem da fachada do Corpo de Bombeiros de Rio Negrinho.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ainda com relação ao sistema de segurança no município, os dados apresentados na
tabela a seguir, demonstram que o município é bastante seguro, com um baixo índice de
ocorrências por ano. A tabela a seguir mostra a evolução dos números de óbitos por causa
violenta para o município.
Tabela 26. Evolução do número de óbitos por causas violentas, em Rio Negrinho, no período de 2008
a 2012
Município - Rio Negrinho
Causa de óbitos
2008

2009

2010

2011

2012

Homicídio

5

6

3

2

5

Suicídio

1

5

6

4

1

Acidentes

22

9

6

6

16

Acidentes de transporte

17

4

4

3

9

Acidentes - afogamento

2

3

2

3

3

Acidentes - outros

3

2

-

-

4

28

20

15

12

22

Total

Fonte: Sebrae (2013)
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III ANÁLISE DO QUADRO INSTITUCIONAL DA ÁREA TURÍSTICA
3.1 ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, QUE ATUAM NA GESTÃO DO
TURISMO NA ÁREA TURÍSTICA.
A gestão do turismo na área turística onde se encontra Rio Negrinho é integrada por
órgãos estaduais e entidades de direito privado sem fins econômicos.
O planejamento e gestão do turismo no âmbito estadual estão sob a responsabilidade
da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte – SOL que atua conjuntamente com a
SANTA CATARINA TURISMO S/A, uma empresa de economia mista, responsável pelo
marketing turismo doméstico e internacional do estado.
Já no âmbito regional, 2 (duas) entidades são responsáveis pela gestão do turismo, são
elas:
 Instituto de desenvolvimento turístico da região norte de Santa Catarina –
Roteiro de Encantos. Representa, na região, a Instância de Governança dos
Caminhos dos Príncipes e é responsável, entre outros, por propor, desenvolver e
executar ações de planejamento e ordenamento das atividades turísticas da região
norte de Santa Catarina, atendendo ao parecer do Fórum de Desenvolvimento
Turístico do Norte de Santa Catarina, além de fomentar o desenvolvimento do
turismo na região de abrangência, gerando demanda turística;
 Consórcio Intermunicipal Quiriri, constituído sob a forma de associação pública,
com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa,
é responsável, entre outros, pela gestão e a proteção do patrimônio urbanístico,
paisagístico ou turístico comum nos municípios de Campo Alegre, Corupá, Rio
Negrinho e São Bento do Sul.
Por fim, no município de Rio Negrinho a gestão do turismo é realizada pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.
A figura abaixo apresenta a integração dos órgãos e entidades responsáveis pela gestão
do turismo na região.
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Figura 40. Identificação dos órgãos e entidades que atuam na gestão do turismo na região de Rio
Negrinho.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

3.1.1 A Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte - SOL7
A Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte é o órgão responsável pela gestão
do turismo no estado de Santa Catarina. De acordo com art. 1º do regimento interno da
secretaria, compete à Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte - SOL, no âmbito
da administração direta, autárquica e fundacional:
I

planejar, formular e normatizar as políticas integradas de turismo, cultura, esporte
e lazer;

II

supervisionar o Sistema Esportivo Estadual garantindo a prática regular do
esporte de rendimento e de participação;

III

apoiar a ampliação e diversificação da infraestrutura estadual nas áreas de
turismo, cultura, esporte e lazer;

IV apoiar e incentivar a realização de manifestações e eventos turísticos, culturais,
esportivos e de lazer;

7

SANTA
CATARINA.
Regimento
interno.
SOL.
Disponível
em:
<
http://www.sol.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=270&Itemid=136 > Acesso:
novembro 2013.
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V

estabelecer parcerias com órgãos públicos federais, estaduais, municipais e
entidades privadas, intercambiando experiências para o desenvolvimento
integrado do turismo, cultura, esporte e lazer;

VI elaborar estudos e análises específicas sobre as áreas turísticas, culturais e
esportivas, visando à proposição de diretrizes para o desenvolvimento integrado
do lazer;
VII planejar e coordenar ações voltadas à captação de recursos para financiamento
de projetos relativos ao desenvolvimento turístico, cultural, esportivo e de lazer em
organismos nacionais e internacionais;
VIII elaborar programas, projetos e ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e
lazer voltados à inclusão de portadores de necessidades especiais e demais
segmentos da sociedade;
IX

planejar a promoção do produto turístico catarinense em âmbito nacional e
internacional;

X

planejar ações que envolvam o inventário e a hierarquização dos espaços
turísticos, culturais, esportivos e de lazer;

XI

planejar ações de defesa do patrimônio artístico, histórico e cultural do Estado;

XII normatizar e consolidar critérios para estudos e pesquisas de demanda turística;
XIII planejar e coordenar o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Sul do Brasil
- PRODETUR SUL/SC;
XIV administrar e controlar o Sistema Estadual de Incentivo ao Turismo, à Cultura e
ao Esporte;
XV estimular a criação e desenvolvimento de mecanismos de regionalização e
segmentação do turismo catarinense;
XVI compatibilizar as diretrizes estaduais à política nacional de desenvolvimento do
turismo;
XVII representar o Estado, por intermédio de convênios, acordos, ou outros meios, com
órgãos ou entidades públicos ou privados, nacionais, regionais, estaduais,
municipais e internacionais, com vistas no fomento de atividades turísticas,
culturais, esportivas e de lazer; e
XVIII orientar e apoiar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional - SDRs
na execução e implementação de atividades e ações relativas aos setores de
turismo, cultura, esporte e lazer.
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3.1.2 Santa Catarina Turismo S/A – SANTUR8
A história da Santur inicia por volta de 1968 com o Departamento Autônomo de Turismo
(Deatur). Paralelamente a este órgão, o governo do Estado mantinha uma estrutura de apoio
ao turismo junto ao Banco do Estado de Santa Catarina (Besc), denominada de Besc
Empreendimentos e Turismo S/A. Em 1974 foi alterado seu nome para Besc Turismo S/A e,
posteriormente, em 1975, foi extinto o Besc Turismo e criada a Empresa de Turismo e
Empreendimentos de Santa Catarina (Turesc), reconhecida pelo governo estadual como
empresa de economia mista.
Em 28 de junho de 1977, resultante da fusão da Turesc e da Citur/Rodofeira de
Balneário Camboriú, surge a Companhia de Turismo e Empreendimentos de Santa Catarina
(Citur). Este nome perdurou até 28 de outubro de 1987, quando, a fim de promover uma maior
relação com o nome do Estado, passou a denominar-se Santa Catarina Turismo S/A (Santur).
No decorrer dos anos, a entidade teve um desenvolvimento significativo. Entre os
avanços, destacam-se a criação da Diretoria de Informação e a contratação de uma empresa
pública especializada na promoção dos destinos turísticos de Santa Catarina, o que deu
origem à Área de Promoção e Marketing e permitiu a internacionalização do trabalho
promocional. Além disso, foi implantada a segmentação turística no estado, em trabalho
conjunto com a Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte.
Os custeios da Santur são mantidos pelo Fundo de Incentivo ao Turismo (Funturismo).
A Santur volta sua atenção atualmente para três projetos principais: a instituição do Plano
Catarina, plano promocional que visa desenvolver o potencial turístico de Santa Catarina até
2020, tornando o Estado um destino competitivo no âmbito nacional e no internacional; o SC
Rural, programa que visa melhorar as vendas e a produtividade no campo, com aplicação de
2011 a 2016; e novas pesquisas de fluxo e demanda de regiões turísticas e segmentos.
A SANTUR tem sua sede administrativa à Rua Felipe Schmidt, 249 - 9º andar –
Florianópolis.
Fone: 55 48 3212-6300 - Fax: 55 48 3212-6315
Email: santur@santur.sc.gov.br
3.1.3 Instituto de desenvolvimento turístico da região norte de Santa Catarina - Instância
de Governança Caminho dos Príncipes
O Instituto de Desenvolvimento Turístico da Região Norte de Santa Catarina, é uma
pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos que foi fundado em 12 de março de
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2009, com prazo de duração indeterminado, e que para efeitos publicitários e promocionais,
usa a designação “ROTEIROS DE ENCANTOS”.
Conforme definido em seu artigo 3º o instituto tem por objetivos principais:
I.

Propor, desenvolver e executar ações de planejamento e ordenamento das
atividades turísticas da região norte de Santa Catarina, atendendo ao parecer do
Fórum de Desenvolvimento Turístico do Norte de Santa Catarina;

II.

Fomentar o desenvolvimento do turismo na região de abrangência, gerando
demanda turística;

III. Manter intercâmbio técnico e cultural com entidades congêneres em âmbito
regional, nacional e internacional, a elas se associando a fim de dar cumprimento
aos interesses sociais;
IV. Promover aprimoramento da mão-de-obra do setor de turismo e de eventos,
mediante convênios com órgãos e estabelecimentos de ensino e outras entidades,
podendo, nestes casos, ser remunerada pelos serviços prestados;
V. Apoiar atividades que, por suas características específicas, contribuam
fundamentalmente para a concretização dos objetivos do INSTITUTO;
VI. Incrementar e desenvolver pesquisas para o desenvolvimento do turismo;
VII. Firmar convênios e parcerias para viabilizar o alcance de seus objetivos sociais;
VIII. Colaborar com o poder público e entidades privadas na promoção do destino
turístico das cidades abrangidas;
IX. Participar de feiras, eventos e congressos com objetivo de captar eventos e
divulgar o destino turístico;
X. Desenvolver campanhas promocionais com o intuito de divulgar a Região;
XI. Promover a eqüicidade social, através do desenvolvimento sustentável.
3.1.4 Consórcio Intermunicipal Quiriri
O Consórcio Intermunicipal Quiriri é um Consórcio Público que constitui-se sob a forma
de associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica
interfederativa, integrando, nos termos da lei, a administração indireta dos Entes
consorciados.
Conforme o Art. 2o do Estatuto do Consórcio, são suas finalidades:
I.

a representação do conjunto de Municípios que o integram em assuntos de
interesse comum, perante quaisquer outras entidades de direito público ou privado,
nacionais ou internacionais;

II.

a gestão associada de serviços públicos ou de interesse público;
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III.

a prestação de serviços, inclusive de assistência técnica, a execução de obras e o
fornecimento de bens à administração direta ou indireta dos Municípios
consorciados;

IV.

o compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e equipamentos, inclusive
de gestão, de manutenção, de informática, de pessoal técnico e de procedimentos
de licitação e de admissão de pessoal;

V.

a produção de informações ou de estudos técnicos;

VI.

a promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção domeio-ambiente;

VII.

o exercício de funções no sistema de gerenciamento de recursos hídricos e
saneamento básico que lhe tenham sido delegadas ou autorizadas;

VIII.

o apoio e o fomento do intercâmbio de experiências e de informações entre os entes
consorciados;

IX.

a gestão e a proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico ou turístico comum;

X.

o fornecimento de assistência técnica, extensão, treinamento, pesquisa e
desenvolvimento urbano, rural e agrário;

XI.

as ações e políticas de desenvolvimento urbano, sócio–econômico local e regional;

XII.

o exercício de competências pertencentes aos entes da Federação nos termos de
autorização ou delegação;

XIII.

a aquisição ou administração de bens para uso compartilhado dos Municípios
consorciados;

XIV.

a realização de licitação da qual, nos termos do edital, decorram contratos
administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos Municípios consorciados;

XV.

o desenvolvimento de planos, programas e projetos destinados à recuperação,
preservação e melhoria das condições ambientais; e

XVI.

poderá o Consórcio prestar serviços, dentro do âmbito de sua atuação, em relação
a pessoas jurídicas de direito público não-consorciadas e pessoas jurídicas de
direito privado, contudo, nesses casos, os serviços deverão ser oferecidos em
condições de mercado, de modo que seu produto reverterá para o Consórcio Quiriri
como um todo.

Parágrafo Único - Para cumprimento de suas finalidades, o Consórcio Quiriri poderá:
I.

firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios,
contribuições e subvenções sociais ou econômicas;

II.

ser contratado pela administração direta ou indireta dos Municípios consorciados,
dispensada a licitação;

III.

promover desapropriações ou instituir servidões nos termos de declaração de
utilidade ou necessidade pública, ou de interesse social;

IV.

adquirir os bens que entender necessários, os quais integrarão seu patrimônio.
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Destaca-se que no Art. 50 - O Consórcio Intermunicipal Quiriri - CIQ definiu que dentro
da estrutura funcional do Consórcio farão parte os seguintes empregos públicos permanentes:
(1) geógrafo, (1) biólogo, (1) historiador, (1) técnico em meio ambiente e (1) turismólogo.
3.1.5 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo integra o Modelo de
Gestão e a estrutura organizacional da administração pública municipal de Rio Negrinho,
estabelecida por meio do Decreto nº 9905, de 31 de março de 2009, que dispõe sobre a
Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Rio Negrinho e dá outras
providências.
A referida Lei em seu Art. 4º define que, ficam constituídas as seguintes secretarias:
I.

Ações Governamentais e Serviços Públicos;

II.

Administração e Recursos Humanos;

III. Agricultura;
IV. Educação;
V. Família e Desenvolvimento Comunitário;
VI. Finanças;
VII. Desenvolvimento Econômico;
VIII. Infra-Estrutura;
IX. Planejamento e Meio Ambiente;
X. Saúde;
XI. Habitação e Promoção Social;
XII. Entidades da Administração Municipal Indireta;
XIII. Órgãos Colegiados Deliberativos e de Aconselhamento.
No mesmo decreto, fica estabelecido em seu art. 44, que a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico compreende:
I.

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico;

II.

Assessoria de Turismo.

E ainda, de acordo com o parágrafo único do art. 45, fica estabelecido que, entre outros,
o Conselho Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo integram a estrutura
básica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Com relação ao Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, este foi criado pela Lei nº
998 de 15 de setembro de 1997 a qual em seu art. 1º estabelece: Fica criado o Conselho
Municipal de Turismo, com a finalidade de estabelecer e coordenar as ações voltadas à
formulação da política municipal de turismo no município de Rio Negrinho.
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A mesma lei estabelece em seu Art. 2º, que o Conselho Municipal de Turismo terá as
seguintes atribuições:
I.

definir a identidade turística do município;

II.

contribuir com o Poder executivo na elaboração, na implantação e no
gerenciamento do plano municipal de desenvolvimento turístico;

III. estimular investimentos públicos e privados visando estruturar a cidade com
equipamentos turísticos;
IV.

conscientizar as lideranças públicas e privadas para importância do
turismo no município, para promovê-lo de forma abrangente e mediante
parcerias;

V. promover gestões para a captação de novos investimentos para o setor turístico
local;
VI.

colaborar com o órgão municipal de turismo na elaboração de um
calendário municipal de eventos;

VII. captar, sediar, promover e apoiar eventos;
VIII. elaborar e implantar o plano de “Marketing” turístico do município;
IX. contribuir para a promoção de campanhas de conscientização da
comunidade para o fenômeno;
X. contribuir para a promoção de campanhas de defesa do patrimônio turístico
local (histórico, cultural e ambiental)
XI.

avaliar as ações desenvolvidas.

A referida Lei teve a constituição de quadro de conselheiros alterada pela Lei nº 2087
de 10 de Junho de 2009. Esta última, em seu art. 3º, define que o Conselho Municipal de
Turismo, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, será constituído
por um representante titular e um suplente, indicados pelos seguintes órgãos e entidades:
I.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;

II.

Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente;

III. Secretaria Municipal de Agricultura;
IV. Consultoria Jurídica;
V. Fundação Municipal de Cultura;
VI. ASTURINE – Associação de Turismo de Rio Negrinho;
VII. ACIRNE – Associação Empresarial de Rio Negrinho;
VIII. CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Negrinho;
IX. ABPF – Associação Brasileira de Preservação Ferroviária – Regional Rio
Negrinho;
X. ARTERINE – Associação dos Artesãos de Rio Negrinho.
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Por fim, o art. 5º da Lei 998 define que o mandato dos membros do Conselho será de 2
(dois) anos, admitida a sua recondução por mais um período.
3.2 ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO TURÍSTICO
O processo de planejamento do turismo em Rio Negrinho é conduzido pela Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a qual conta com uma equipe reduzida para o
planejamento e gestão do turismo no município.
A direção e assessoramento da Secretaria é realizada por 3 (três) profissionais,
conforme apresentado na tabela abaixo:
Tabela 27. Identificação dos profissionais da área de direção e assessoramento da SECON

Direção e Assessoramento
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico
Coordenador de Desenvolvimento Econômico

Leandro Liberato dos Santos
Gelásio Onofre de Castilho

Raquel Bacic Gehring

Raquel Bacic Gehring

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

O quadro funcional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio
Negrinho é composto por 2 (dois) profissionais, conforme apresentado na tabela 29.
Tabela 28. Identificação dos profissionais que compõem o quadro funcional da Secretaria

Quadro Funcional
Oficial Administrativo
Auxiliar de Serviços Gerais

Luiz Felipe Ferreira
Luciana Schier

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Com relação aos planos de turismo de Rio Negrinho, verificou-se que o último plano
intitulado Plano de Desenvolvimento Turístico de Rio Negrinho, foi realizado pelos alunos
do curso de Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí, no ano de 1999.
O plano estabeleceu 7 (sete) estratégias para o município, conforme apresentado
abaixo:
1) Atrair e conscientizar a população, empresários e o poder público para, em
parceria, promover o desenvolvimento do turismo;
2) Adequar a infraestrutura do produto turístico;
3) Abrir, manter e expandir os mercados turísticos;
4) Elaborar e divulgar a imagem do município e do turismo de Rio Negrinho;
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5) Adequar a infraestrutura administrativa municipal para atender o desenvolvimento
do turismo;
6) Estimular o desenvolvimento e a divulgação da cultura e dos aspectos físicos
regionais;
7) Financiar as ações propostas no planejamento estratégico.
3.3 LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, AMBIENTAL, CULTURAL E TURÍSTICA, INDICANDO,
CASO APLICÁVEL, NECESSIDADES ESPECÍFICAS E ASPECTOS CRÍTICOS PARA O
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO.
Rio Negrinho possui um razoável arcabouço jurídico em prol do desenvolvimento urbano
e turístico ordenado, da conservação do meio ambiente e da valorização dos aspectos
históricos e culturais locais.
3.3.1 Lei Orgânica do Município
A Lei Orgânica do Município determina que é sua competência entre outras:
 promover e incentivar o turismo local, como fator de desenvolvimento social e
econômico;
 proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e
cultural, além dos monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos
 proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
No seu artigo 297º diz que o Município proporcionará meio adequado à prática do
turismo mediante:
 aproveitamento dos recursos naturais como locais de passeio e distração;
 práticas excursionistas.
3.3.2 Lei complementar nº 74, de 16 de outubro de 2012. Institui o Código de Edificações
e Parcelamento do Solo do Município de Rio Negrinho
A única referência indireta constante nesta lei encontra-se em seus anexos onde imóvel
tombado, em processo de tombamento ou indicado para preservação é classificado como
imóvel com relevante valor artístico, histórico, cultural, arquitetônico ou ambiental para a
população e que tenha sofrido ou está em processo de tombamento através de ato
administrativo do poder público, impedindo que estes sejam destruídos ou descaracterizados.
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3.3.3 Lei nº 998 de 15 de setembro de 1997 - Dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Turismo e dá outras providências.
No artigo 2º é definido que o Conselho desenvolverá suas atividades objetivando
primordialmente:
 definir a identidade turística do município;
 contribuir com o Poder executivo na elaboração, na implantação e no
gerenciamento do plano municipal de desenvolvimento turístico
 estimular investimentos públicos e privados visando estruturar a cidade com
equipamentos turísticos;
 conscientizar as lideranças públicas e privadas para importância do turismo no
município, para promovê-lo de forma abrangente e mediante parcerias;
 promover gestões para a captação de novos investimentos para o setor turístico
local;
 colaborar com o órgão municipal de turismo na elaboração de um calendário
municipal de eventos;
 captar, sediar, promover e apoiar eventos;
 elaborar e implantar o plano de "Marketing" turístico do município;
 contribuir para a promoção de campanhas de conscientização da comunidade para
o fenômeno;
 contribuir para a promoção de campanhas de defesa do patrimônio turístico local
(histórico, cultural e ambiental)
 avaliar as ações desenvolvidas.
3.3.4 Decreto nº 9905, de 31 de março de 2009. Dispõe sobre a estrutura administrativa
do poder executivo municipal de Rio Negrinho e dá outras providências
O decreto no seu artigo 4º relaciona as secretarias que compõem o poder executivo e
entre elas não constam nem a Secretaria de Turismo e nem a de Cultura.
No artigo 30º é dito que à Secretaria da Agricultura compete entre outras atividades
apoiar as atividades que visem a exploração racional do turismo rural e ecológico.
O turismo é novamente citado no texto do artigo 43º que diz que é atribuição da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico entre outras:
 desenvolver programas de qualificação de profissionais, geração de emprego e
renda, visando o desenvolvimento comercial, industrial, de serviços e turístico.
 organizar congressos, feiras, eventos.
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 produzir, sistematizar e disponibilizar informações sócio econômicas do município,
principalmente questões de trabalho, turismo.
 manter e administrar o pavilhão dos Imigrantes do município.
Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico há uma Assessoria de Turismo.
Integram à estrutura dessa secretaria:
 Conselho Municipal de Turismo
 Fundo Municipal de Turismo
Já o setor de cultura do município compete à Fundação Municipal de Cultura.
3.3.5 Lei nº 2087, de 10 de junho de 2009 altera dispositivos da lei nº 998, de 15 de
setembro de 1997 que cria o Conselho Municipal de Turismo
No

artigo

3º

é

definido

que

o Conselho Municipal de Turismo,

vinculado

à

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, será constituído por um representante
titular e um suplente indicados pelos seguintes órgãos e entidades:
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
 Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente;
 Secretaria Municipal de Agricultura;
 Consultoria Jurídica;
 Fundação Municipal de Cultura;
 ASTURINE - Associação de Turismo de Rio Negrinho;
 ACIRNE - Associação Empresarial de Rio Negrinho;
 CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Negrinho;
 ABPF - Associação Brasileira de Preservação Ferroviária - Regional Rio Negrinho;
 ARTERINE - Associação dos Artesãos de Rio Negrinho.
3.3.6 Lei no 1116 de 22 de setembro de 1998. Institui o Fundo Municipal de Turismo e dá
outras providências
O artigo 1o desta lei determina que fica criado o Fundo Municipal de Turismo, que tem
por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados no incremento
do Turismo no Município, compreende:
 propor a criação e modificação de instrumentos legais objetivando a promoção da
melhoria do turismo;
 acompanhar e avaliar a política relacionada com o turismo;
 propor e efetivar intercâmbios para regionalização do turismo;
 controle das agressões ao meio ambiente, conjuntamente com o Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, - COMDEMA e outros órgãos ambientais;
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 efetivar ações concretas na área turística do Município;
 elaboração, implantação e gerenciamento do Plano Municipal de Desenvolvimento
Turístico;
 investimentos visando estruturar o Município com equipamentos turísticos;
 desenvolvimento de campanhas de conscientização para a importância do turismo
no Município;
 gestão na captação de novos investimentos para o setor turístico local;
 elaboração de calendário municipal de eventos,
 captar, sediar e promover eventos;
 elaborar e implantar planos de marketing turístico do Município;
 desenvolver campanhas de defesa do patrimônio turístico local, na área histórica,
cultural e ambiental
No art. 5o da lei – São definidas como receitas do Fundo:
 as transferências oriundas do orçamento do Município, do Estado, e da União;
 os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;
 o produto de convênios e contratos firmados com outras entidades financiadoras;
 auxílios, contribuições, subvenções e doações em espécie feitas diretamente para
este Fundo, de entidades governamentais e não-governamentais;
 produto obtido com a venda de materiais, publicações e eventos.
No art. 17º os objetivos do Fundo são reclassificados:
 Implantação de Projeto de Incentivo ao Turismo;
 Confecção de Material de Marketing Turístico;
 Sinalização indicativa dos pontos turísticos;
 Campanhas educativas de conscientização turística;
 Construção de portais de entrada da cidade e pontos de informações turísticas;
 Promoção de eventos e apoio aos existentes;
 Preservação do patrimônio histórico cultural, turística e ambiental;
 Convênios e contratos com órgãos e entidades diversas;
 Elaboração e participação do Calendário Municipal de Eventos;
 Aquisição de equipamentos e material de consumo e permanente;
 Aquisição e reforma de imóveis;
 Manutenção das atividades primordiais do Fundo.
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3.3.7 Lei nº 160, de 27 de fevereiro de 1981. Institui o Programa de Proteção ao Meio
Ambiente do Município de Rio Negrinho
Esta lei no seu artigo 20º determina que o Poder Executivo poderá, mediante Decreto
criar áreas de proteção especial, visando preservá-las e adequá-las aos objetivos desta Lei.
As áreas de que trata este artigo poderão compreender, entre outros:
 locais adjacentes a parques Estaduais, Reservas Biológicas,
 rodovias cênicas e os bens tombados pelo Instituto do Patrimônio e Artístico
Nacional - IPHAN;
 sítios de interesses recreativos, cultural e científico
O artigo 21º determina que o Poder Executivo poderá criar e implantar Parques
Municipais e Reservas equivalentes, com a finalidade de resguarda e atributos excepcionais
da natureza, conciliando a preservação integral da flora, da fauna e das belezas naturais com
a atualização para objetivos científicos, educacionais e recreativos.
3.3.8 Lei nº 1093 de 17 de agosto de 1998. Cria a APA - Área de Proteção Ambiental do
Rio dos Bugres e dá outras providências
No seu artigo 1º a lei apresenta entre outros objetivos os de:
 melhorar a qualidade de vida da população residente, através da orientação e
disciplina das atividades econômicas locais;
 fomentar o turismo ecológico e a educação ambiental;
 preservar a cultura e as tradições locais.
3.3.9 Decreto nº 7129 - de 03 de agosto de 2001. Aprova o regimento interno do
Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA de Rio Negrinho
No artigo 4º desta lei é definida a composição do conselho com, entre outros, cinco
representantes dos setores produtivos da sociedade. São citados genericamente sindicatos
municipais, Associação Comercial e Industrial de Rio Negrinho (ACIRNE) e Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL). Não há uma citação específica para participação de representantes
do setor turístico.
3.3.10 Lei complementar nº 35 - de 10 de outubro de 2006. Institui o Plano Diretor de
Desenvolvimento Ambiental Urbano e Rural do Município de Rio Negrinho, e dá outras
providências.
O artigo 1º desta lei determina que a promoção do desenvolvimento da qualidade de
vida e do ambiente no município de Rio Negrinho tem como princípio o cumprimento de suas
funções sociais, garantindo, entre outros:
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 a Cidade competitiva que gera emprego e distribui renda;
 a Cidade acolhedora que bem recebe os seus visitantes;


a Cidade cultural que respeita os seus valores artísticos e as suas raízes culturais.

O artigo 20º trata da qualificação do ambiente e tem como diretrizes entre outras a
valorização do Patrimônio Ambiental como espaços diversificados na ocupação do território,
constituindo elementos de fortalecimento das identidades cultural e natural;
O artigo 21º define o conceito de patrimônio cultural como o conjunto de bens imóveis
de valor significativo (edificações isoladas ou não), ambiências, parques urbanos e naturais,
praças, sítios e paisagens, assim como manifestações culturais (tradições, práticas e
referências, denominados de bens intangíveis), que conferem identidade a estes espaços.
O artigo 22º define que constituem a Estratégia de Qualificação do Ambiente o seguinte
programa, entre outros:
 Programa de Valorização do Patrimônio Cultural, que envolve ações e políticas que
permitem identificar e classificar elementos de valor cultural, estabelecer diretrizes
e desenvolver projetos com vistas ao resgate da memória cultural, tais como
restauração, revitalização e potencialização de áreas significativas, e criar ou
aperfeiçoar instrumentos normativos para incentivar a preservação;
O artigo 40º define Unidade de Proteção Integral entre outras como sendo Parque
Municipal que objetiva basicamente a preservação de ecossistemas naturais de grande
relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em
contato com a natureza e de turismo ecológico.
No mesmo artigo é definido Unidades de Uso Sustentável, entre outros, como sendo
Reserva de Desenvolvimento Sustentável, constituída por área natural que abriga
populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração
dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições
ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na
manutenção da diversidade biológica.
No artigo 41º são definidas as Zonas de Produção Primária. Entre elas estão as Zonas
Estruturadoras de Produção Primária que são áreas com solos, topografia, acessibilidade e
infraestrutura adequadas para as diversas formas de produção agropecuária, extração
vegetal, exploração mineral e usos não agrícolas tais como turismo.
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3.3.11 Lei nº 1911, de 06 de junho de 2007. Dá nova redação a lei nº 157/1981, que criou
o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, e dá outras
providências.
No artigo 16º são definidas as receitas do Fundo Municipal de Meio Ambiente:
 as transferências oriundas do orçamento do Município, do Estado, e da União;
 os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;
 o produto de convênios e contratos firmados com outras entidades financiadoras;
 auxílios, contribuições, subvenções e doações em espécie feitas diretamente para
este Fundo, de entidades governamentais e não-governamentais;
 produto obtido com a venda de materiais, publicações e eventos;
 receitas oriundas de autuações ambientais, de compensações ambientais, de
termos de ajuste de conduta e de outras receitas advindas de infrações ambientais."
No artigo 18º são indicados como componentes do Conselho Municipal do Meio
Ambiente, entre outros:
 1 representante da Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Turismo
 02 representantes das Entidades Empresariais de Rio Negrinho
O artigo 20º indica que a Câmara Gestora da Área de Proteção Ambiental da Represa
Alto Rio Preto terá na sua composição inicial, entre outros:
 1 representante da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;
 1 representante do Setor do Turismo;
3.3.12 Lei nº 68, de 27 de novembro de 1984. Dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Cultura e dá outras providências.
No artigo 2º da lei são definidas as atribuições do conselho:
 definir com os órgãos e entidades municipais de execução e ampla participação
popular, a política municipal de cultura;
 articular-se com outros órgãos e instituições culturais de modo a assegurar a
coordenação e a execução de programas culturais;
 cooperar para a defesa, conservação e recuperação do patrimônio histórico,
arqueológico, arquitetônico e artístico do Município;
 estimular e acompanhar o cadastramento e inventário dos bens do patrimônio
natural e cultural do Município de Rio Negrinho, constituído por bens móveis ou
imóveis, de natureza material ou imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, existentes em seu território e cuja preservação seja de interesse público,
dado o seu valor histórico, artístico, ecológico, bibliográfico, documental, religioso,
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folclórico, etnográfico, arqueológico, paleontológico, paisagístico, turístico ou
científico, para efeito de tombamento e preservação permanente;
 opinar sobre o tombamento, a ser promovido pela Fundação Municipal de Cultura,
após a homologação pelo Prefeito Municipal;
 opinar sobre convênios e a concessão de subvenções, às instituições com fins
culturais, tendo em vista a conservação e guarda do patrimônio histórico, artístico,
científico ou bibliográfico do Município, bem como a execução de projetos
específicos para a difusão da cultura científica, histórica, literária ou artística;
 promover o intercâmbio com outras entidades culturais, de modo a possibilitar a
realização de exposições, espetáculos, conferências, debates e toda e qualquer
outra entidade cultural;


promover campanhas municipais que visem ao desenvolvimento cultural e
artístico;

 emitir parecer sobre assuntos de questões de natureza cultural que lhes sejam
submetidas pelos poderes públicos municipais, por seus Conselheiros ou por
quaisquer entidades culturais do Município de Rio Negrinho;
 submeter a homologação do Prefeito Municipal, os atos e resoluções aprovadas em
plenário, quando for o caso;
 zelar pelo fiel cumprimento das instruções e resoluções dos Conselhos Federal e
Estadual de Cultura;
 sugerir providências necessárias para suprir carências no campo cultural do
Município;
 exercer as demais atividades de interesse da cultura
O artigo 3º da lei define a composição do conselho em:
 representante da Fundação Municipal de Cultura;
 representante da Secretaria Municipal de Educação;
 representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
 representante de livre escolha do Prefeito Municipal;
 representante da Universidade do Contestado - UnC;
 representante das artes plásticas;
 representante das artes musicais;
 representante das danças/folclore;
 representante da literatura;
 representante do artesanato;
 representante das artes cênicas.
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3.3.13 Decreto nº 91, de 31 de janeiro de 1989. Aprova o estatuto da Fundação Municipal
de Cultura de Rio Negrinho.
O artigo 2º do decreto define que a Fundação Municipal de Cultura de Rio Negrinho,
tem por finalidades, entre outras:
 incentivar, difundir, promover a pratica e o desenvolvimento da atividade cultural e
artística;
 conservar, administrar e zelar pelo patrimônio cultural e artístico do Município de
Rio Negrinho;
 elaborar, coordenar e executar programas de incentivo as manifestações artísticas;
 apoiar a preservação dos valores culturais caracterizados nas manifestações
artísticas e tradicionais representativas da personalidade da gente do Município de
Rio Negrinho;
 incentivar a produção e a divulgação de eventos culturais;
 promover a defesa do patrimônio histórico, artístico e cultural de Rio Negrinho;
 promover

exposições,

espetáculos,

conferências,

debates,

projeções

cinematográficas e outras atividades culturais compatíveis com suas finalidades;
O artigo 8º indica como possíveis receitas da Fundação Municipal de Cultura de Rio
Negrinho, entre outras:
 dotações orçamentárias e subvenções do Município, do Estado e da União;
 dotações, auxílio ou doações de pessoas jurídicas, nacionais ou estrangeiras;
 doações, prêmios, legados ou qualquer outra forma de contribuição ou resultado de
campanhas ou sorteios legais;
 renda líquida de suas promoções, cursos, escolas, serviços e bens,
No artigo 12º do decreto é definido que Conselho Curador da Fundação Municipal de
Cultura de Rio Negrinho será constituído por 7 (sete) membros e entre eles o Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico.
3.3.14 Lei nº 1326 de 12 de dezembro de 2000. Altera estrutura administrativa da
Prefeitura Municipal de Rio Negrinho e dá outras providências
O artigo 18º alínea IV desta lei coloca na estrutura da Secretaria da Educação o
Conselho Municipal de Cultura.
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3.4 IMPACTOS E LIMITAÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DA CAPACIDADE DE
GESTÃO PÚBLICA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO NÍVEL LOCAL E NO
CONJUNTO DA ÁREA TURÍSTICA.
O município de Rio Negrinho possui um razoável arcabouço jurídico que pode contribuir
para o seu desenvolvimento turístico sustentado (ver imagem abaixo).
Atualmente o setor público de turismo de Rio Negrinho está contido na Coordenadoria
de Turismo subordinada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo. O setor
conta com um Conselho Municipal de Turismo e com um Fundo Municipal de Turismo.
Figura 41. Identificação das principais políticas públicas ligadas ao turismo, meio ambiente, cultura e
desenvolvimento urbano.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O município tem uma vocação natural para o turismo e isso é reconhecido na própria lei
orgânica local. Esta lei diz que é competência do poder executivo promover e incentivar o
turismo local, como fator de desenvolvimento social e econômico.
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O texto legal também coloca como competência do poder executivo a preservação do
patrimônio natural e cultural, elementos fundamentais para o desenvolvimento turístico.
O artigo 297º deste lei diz que o Município deve proporcionar meios adequados à prática
do turismo mediante o aproveitamento dos recursos naturais como locais de passeio e
distração e o incentivo às práticas excursionistas.
O decreto que dispõe sobre a estrutura administrativa do poder executivo municipal de
Rio Negrinho indica que o responsável pelas políticas públicas de turismo é a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico. Este decreto indica que é reponsabilidade deste órgão, entre
outras:
 desenvolver programas de qualificação de profissionais, geração de emprego e
renda, visando o desenvolvimento comercial, industrial, de serviços e turístico.
 organizar congressos, feiras, eventos.
 produzir, sistematizar e disponibilizar informações sócio econômicas do município,
principalmente questões de trabalho, turismo.
 manter e administrar o pavilhão dos Imigrantes do município.
Na Secretaria do Desenvolvimento foi criada a Assessoria de Turismo e a ela ficaram
subordinados o Conselho Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo
De outro lado o decreto indica que o desenvolvimento do turismo rural e ecológico é de
responsabilidade da Secretaria da Agricultura.

Esta descentralização pode dificultar um

pouco a definição das políticas para a atividade turística.
Já o setor de cultura do município ficou sob a responsabilidade da Fundação Municipal
de Cultura.
O Código de Edificações e Parcelamento do Solo do Município de Rio Negrinho não faz
nenhuma menção à atividade do turismo em seu escopo. Há apenas uma referência indireta
quando define edifício tombado como um patrimônio cultural a ser preservado, o que contribui
para valorizar os atrativos turísticos da cidade.
A lei que criou o Conselho Municipal de Turismo definiu seus objetivos. Estes, embora,
bem abrangentes, poderiam explicitar melhor as questões relativas à formação e capacitação
da mão de obra, ao controle da qualidade dos produtos e serviços turísticos e à importância
de se estruturar um bom sistema de informações gerenciais.
Sua composição conta com 5 representantes da administração pública e cinco da
sociedade civil. Trata-se de uma composição bem equilibrada. Porém nota-se a ausência de
representantes da área educacional e de formação de mão de obra, assim como do setor de
segurança pública. São dois setores que possuem uma interface importante com o fenômeno
turístico.
A lei que criou o Fundo Municipal do Turismo explicitou de forma bem detalhada as
funções deste fundo. Novamente sente-se a ausência da preocupação com a capacitação de
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recursos humanos. Consta da relação de funções a implantação de Projeto de Incentivo ao
Turismo, mas não há nenhum detalhamento sobre o que consiste este projeto.
Esta mesma lei lista as possíveis fontes de receitas do fundo. Como um acréscimo a
essas fontes já existentes seria interessante estudar a possibilidade de cobrança de ingressos
em equipamentos públicos de turismo como em museus, parques, etc.
O meio ambiente é bem valorizado nos instrumentos legais do município. Estes em
vários momentos reforçam a interligação existente entre turismo e meio natural.
A lei que instituiu o Programa de Proteção ao Meio Ambiente do Município de Rio
Negrinho diz que as áreas de que trata este artigo poderão compreender, entre outros:
 locais adjacentes a parques Estaduais, Reservas Biológicas,
 rodovias cênicas e os bens tombados pelo Instituto do Patrimônio e Artístico
Nacional - IPHAN;
 sítios de interesses recreativos, cultural e científico
Todas essas áreas são de interesse do turismo. A lei determina que o Poder Executivo
poderá criar e implantar Parques Municipais, conciliando a preservação integral da flora, da
fauna e das belezas naturais com a atualização para objetivos científicos, educacionais e
recreativos.
A lei que cria a APA - Área de Proteção Ambiental do Rio dos Bugres apresenta entre
outros objetivos os de:
 melhorar a qualidade de vida da população residente, através da orientação e
disciplina das atividades econômicas locais;
 fomentar o turismo ecológico e a educação ambiental;
 preservar a cultura e as tradições locais.
A lei que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Ambiental Urbano e Rural do
Município de Rio Negrinho determina que a promoção do desenvolvimento, da qualidade de
vida e do ambiente tem como princípio o cumprimento de suas funções sociais, garantindo,
entre outros, uma cidade competitiva que gera emprego e distribui renda, acolhedora, que
bem recebe os seus visitantes, cultural que respeita os seus valores artísticos e as suas raízes
culturais.
Esta mesma lei define Unidade de Proteção Integral entre outras como sendo Parque
Municipal que objetiva a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância
ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de, entre outros, turismo ecológico.
Também são definidas as Zonas Estruturadoras de Produção Primária que são áreas
com solos, topografia, acessibilidade e infraestrutura adequadas para as diversas formas de
produção agropecuária, extração vegetal, exploração mineral e usos não agrícolas, tais como
turismo.
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A lei que determina a composição do Conselho Municipal do Meio Ambiente –
COMDEMA, inclui 1 representante da Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Turismo,
além de 2 representantes das Entidades Empresariais de Rio Negrinho.
Também o setor de cultura possui um conjunto de instrumentos legais para regular suas
políticas públicas. A Fundação Municipal de Cultura de Rio Negrinho é responsável pela
cultura e está subordinada à Secretaria da Educação.
O estatuto desta fundação na descrição de seus objetivos mostra que sua função é
importantíssima para a preservação do patrimônio cultural local, que por sua vez é muito
importante como atrativo turístico. Tanto é assim que a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, na qual está contido o turismo, faz parte de seu conselho
curador.
Subordinado a esta fundação está o Conselho Municipal de Cultura, que em suas
atribuições estão a preservação, a valorização, o fomento e a divulgação do patrimônio
cultural local. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico faz parte deste
conselho. Porém, não há entre os representantes da sociedade civil, algum que seja
diretamente ligado ao turismo.
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IV. ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS NA ÁREA TURÍSTICA
4.1 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO MEIO AMBIENTE QUE JÁ
TENHAM SIDO CAUSADOS POR ATIVIDADES TURÍSTICAS.
4.1.1 Identificação de áreas degradadas
O desenvolvimento do turismo, assim como qualquer outra forma de desenvolvimento
econômico, gera impactos positivos e negativos no meio ambiente. Entre os impactos
negativos, parte está vinculada a degradação de áreas naturais, principalmente devido à falta
de planejamento e fiscalização do processo de desenvolvimento da atividade.
No caso de Rio Negrinho o principal impacto identificado no meio ambiente, causado
pela atividade turística, está ligado ao desenvolvimento imobiliário no entorno da Represa
Volta Grande e se caracteriza pela eliminação de áreas de cobertura vegetal e manipulação
do solo próximo a linha d´água para construções, provavelmente, de casas de veraneio.
Figura 42. Identificação do impacto causado pelo desenvolvimento urbano às margens da represa
Volta Grande.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Além deste, de acordo com dados do Consórcio Intermunicipal Quiriri e da Associação
São Bentense de Ciclismo, detentora da concessão do Circuito das Araucárias de
Cicloturismo, o circuito sofre com pelo menos dois tipos de impactos negativos. Destes, um é
o impacto no meio ambiente causado pelo uso de motocicletas, caminhões, carros, entre
outros veículos, porém, como o trajeto do circuito passa por vias públicas, são impactos
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naturais decorrentes do uso regular das vias públicas, isto é, pouco ou quase nada diz respeito
ao impacto direto do uso turístico. O segundo e maior impacto, de acordo com as entidades,
não é um impacto ambiental, mas sim a perda de placas de sinalização do circuito, que, na
maioria dos casos, são causados por vandalismo e em outras situações são causados /
retirados durante a manutenção nas vias.
Figura 43. Identificação de uma das placas de sinalização utilizadas no Circuito das Araucárias.

Fonte: Elaborado pelo autor

4.1.2 Áreas suscetíveis à degradação
Conforme mencionado anteriormente, uma das áreas mais suscetíveis à degradação é
justamente o entorno da represa Volta Grande. Tal fato está ligado ao desenvolvimento
imobiliário (veraneio) e também à produção e descarte de resíduos por conta do uso público
ligado ao campismo e às atividades náuticas.
Verifica-se ainda que Rio Negrinho possui diversos rios que cortam o município e,
portanto, considerando que a atividade turística se desenvolva também em função dos
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aspectos naturais da região, os recursos hídricos podem ser vulneráveis devido ao uso
inadequado das áreas para banhos ou descarte de resíduos.
Ademais, nota-se que as principais áreas suscetíveis à degradação estão ligadas ao
processo de desenvolvimento do setor madeireiro e, também, devido ao desenvolvimento
urbano natural do município, isto é, o turismo não deve promover impactos ambientais
consideráveis no futuro, haja vista que boa parte da demanda turística utiliza espaços
urbanizados ou ainda, gera impactos muito menores do que àqueles que são gerados pelo
uso público da comunidade local e pelo processo de desenvolvimento industrial municipal.
4.2 GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA
A Gestão Ambiental do município de Rio Negrinho está a cargo da Secretaria de
Planejamento e Meio Ambiente, localizada Av. Richard S. Albuquerque, 200, Rio Negrinho –
SC.
Telefone: (47) 3646-3600
O município conta com políticas de gestão ambiental, entre as quais cita-se:
 Lei complementar nº 74, de 16 de outubro de 2012. Institui o Código de Edificações
e Parcelamento do Solo do Município de Rio Negrinho
 Lei nº 1911, de 06 de junho de 2007. Dá nova redação a lei nº 157/1981, que criou
o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, e dá outras
providências
 Decreto nº 7129 - de 03 de agosto de 2001. Aprova o regimento interno do Conselho
Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA de Rio Negrinho
 Lei nº 1093 de 17 de agosto de 1998. Cria a APA - Área de Proteção Ambiental do
Rio dos Bugres e dá outras providências
 Lei nº 1095 de 17 de agosto de 1998. Cria a APA - Área de Proteção Ambiental da
Represa Alto Rio Preto, no município de Rio Negrinho e dá outras providências


Lei nº 160, de 27 de fevereiro de 1981. Institui o Programa de Proteção ao Meio
Ambiente do Município de Rio Negrinho.
No âmbito estadual a gestão ambiental está a cargo da Fundação do Meio Ambiente

do Estado de Santa Catarina – FATMA, a qual possui uma Coordenadoria de
Desenvolvimento Ambiental instalada em Mafra, a Rua Tenente Ary Rauen, - Mafra/SC (Fone:
47 3647-0400- email: mafra@fatma.sc.gov.br) e que abrange, além de Rio Negrinho, os
seguintes municípios:
01 Campo Alegre
02 Itaiópolis
03 Mafra (Sede)
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04 Monte Castelo
05 Papanduva
06 São Bento do Sul
4.3 GESTÃO AMBIENTAL NAS EMPRESAS PRIVADAS: PROGRAMAS DE CERTIFICAÇÃO
AMBIENTAL DAS EMPRESAS TURÍSTICAS DA ÁREA TURÍSTICA, CONSOLIDADOS OU
EM IMPLEMENTAÇÃO.
Conforme abordado no Capítulo 1.1.1, existem em Rio Negrinho, aproximadamente
228 empresas de hospedagem e alimentação das quais 34 foram identificadas com potencial
para atender a demanda turística do município.
Para identificar a gestão ambiental nas empresas privadas, foi aplicada uma pesquisa
durante os meses de junho a agosto de 2017 com estas 34 empresas e foi obtido um retorno
de 31 empresas.
Com relação ao resultado da pesquisa, destaca-se que 80,6% das empresas realizam
ações de cunho ambiental (ver gráfico abaixo).
Gráfico 09. Identificação da existência de ações de cunho ambiental realizadas pela empresa

Entre as ações executadas destaca-se o uso de lâmpadas de baixo consumo (92%), a
coleta e descarte seletivo de resíduos (84%), a aquisição de insumos locais e/ou orgânicos
(36%), uso de aquecimento a gás (24%), coleta de óleo (16%), reutilização de água (8%),
incentivo a reutilização de toalhas (8%) e a utilização de energia solar (4%).
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Gráfico 10. Identificação das ações ambientais realizadas pelas empresas.

Tais iniciativas demonstram, entre outras coisas, que a maioria das empresas em Rio
Negrinho possuem algum engajamento no que diz respeito a sustentabilidade ambiental e que
estão, efetivamente, colocando ao menos uma ação em prática em suas operações, com
destaque para a Pousada João de Barro, que demonstra ser uma das empresas que realiza
o maior conjunto de ações de cunho ambiental (6 ações).
Destaca-se, por fim, que não foram identificadas iniciativas de certificação ambiental
das empresas turísticas na região.
4.4 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE TERRITORIAL
O município de Rio Negrinho instituiu, em 2006, o Plano Diretor de Rio Negrinho,
conforme descrito abaixo:


Lei Complementar nº35 - De 10 De Outubro De 2006 - Institui o Plano Diretor de
Desenvolvimento Ambiental - Urbano e Rural do Município De Rio Negrinho, e dá
Outras Providências.

De acordo com o Art. 1º - A promoção do desenvolvimento da qualidade de vida e do
ambiente no município de Rio Negrinho tem como princípio o cumprimento de suas funções
sociais, garantindo:
I.

a Cidade ecológica que respeita o meio ambiente;

II.

a Cidade participativa e democrática que garante a participação da comunidade
na definição dos destinos do município;

III. a Cidade socialmente justa que reduz as desigualdades e a exclusão social;
IV. a Cidade integrada que articula com os municípios vizinhos;
V. a Cidade ordeira que garante a integridade de sua população, do patrimônio
público e particular;
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VI. a Cidade competitiva que gera emprego e distribui renda;
VII. a Cidade acolhedora que bem recebe os seus visitantes; e
VIII. a Cidade cultural que respeita os seus valores artísticos e as suas raízes culturais.
Além disso, desde 2012 também foi criada a Lei de zoneamento e uso do solo do
município de Rio Negrinho, conforme descrito abaixo:
 Lei complementar nº 74, de 16 de outubro de 2012. Institui o Código de Edificações
e Parcelamento do Solo do Município de Rio Negrinho
Segundo o artigo 4º, esta lei tem como objetivo:
I

Garantir direitos e responsabilidades do Município, do proprietário ou dos
profissionais quando do parcelamento do solo ou da edificação de uma obra civil;

II

Definir procedimentos administrativos para o licenciamento de loteamentos,
desmembramentos e unificações do solo;

III

Definir procedimentos administrativos para o licenciamento de obras de
construção, regularização, demolição, adaptação e movimento de terra;

IV Garantir diretrizes básicas de conforto, segurança, higiene, acessibilidade,
funcionalidade, salubridade e preservação do meio ambiente.
4.5 GRAU DE PARTICIPAÇÃO E INCLUSÃO DOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERESSE
NO

DESENVOLVIMENTO

TURÍSTICO

DA

ÁREA,

TANTO

NAS

FASES

DE

PLANEJAMENTO COMO NAS FASES POSTERIORES DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E
ACOMPANHAMENTO.
Rio Negrinho possui seis entidades ligadas ao trade turístico, sendo elas as seguintes:
Associação Empresarial de Rio Negrinho (ACIRNE); Associação de Turismo de Rio Negrinho
(ASTURINE); Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Negrinho (CDL); Associação Brasileira de
Preservação Ferroviária – Regional Rio Negrinho (ABPF); Associação dos Artesãos de Rio
Negrinho (ARTERINE) e a Associação de Turismo Rural de Rio Negrinho. Estas entidades
são, atualmente, as principais representações dos interesses de grupos organizados no
processo de planejamento e desenvolvimento turístico local. Porém, como já havia sido
destacado anteriormente, o número de associados ou empresas de turismo associadas a
estas entidades ainda é muito reduzido no município.
Por outro lado, verifica-se que das seis entidades citadas, apenas uma delas, a
Associação de Turismo Rural de Rio Negrinho não possui representação no Conselho
Municipal de Turismo – COMTUR, ou seja, existe de fato a participação dos grupos de
interesse no desenvolvimento turístico da área, apesar destes grupos não serem amplamente
representativos de sua classe.
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Destaca-se que também foi identificado que existem diversos convênios estabelecidos
entre a Prefeitura de Rio Negrinho e as entidades mencionadas acima, conforme pode ser
observado abaixo:
 Lei nº 2942 - de 24 de maio de 2017.
Autoriza celebração de termo de fomento com Associação Empresarial de Rio Negrinho
- ACIRNE e dá outras providências.
 Lei nº 2587 - de 03 de setembro de 2013.
Autoriza o poder executivo municipal a conceder contribuição a ASTURINE - Aconchego
da Serra - Associação de turismo de Rio Negrinho e dá outras providências, para a 3ª edição
da Swuito Polskiej Wiosny - Festa da Primavera.
 Lei nº 2610 - de 19 de novembro de 2013.
Autoriza o poder executivo municipal conceder contribuição à Associação de Artesãos
de Rio Negrinho - ARTERINE e dá outras providências, com o objetivo de despesas com
manutenção, coordenação e desenvolvimento de suas atividades.
 Lei nº 1610 - de 12 de dezembro de 2003.
Autoriza conceder contribuição à Associação Brasileira de Preservação Ferroviária de
Santa Catarina – ABPF/SC e dá outras providências, para despesas com manutenção,
coordenação e desenvolvimento de suas atividades.
 Entre outros.
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V. CONSOLIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
5.1 VALORAÇÃO PONDERADA DOS PRODUTOS TURÍSTICOS OU TIPOS/SEGMENTOS
DE TURISMO ATUAIS E POTENCIAIS, EM RELAÇÃO AOS MERCADOS-META.
5.1.1 Produtos e segmentos atualmente consolidados na Área Turística que são os mais
rentáveis e os que ainda têm possibilidade de maior crescimento sob o enfoque da
sustentabilidade e que, portanto, é conveniente sustentar e reafirmar.
Atualmente não é possível dizer que exista um segmento do turismo consolidado em
Rio Negrinho. Existem diversos produtos e serviços sendo oferecidos pelo mercado local
(eventos, cicloturismo, museus, entre outros), assim como existem diversos perfis de pessoas
que visitam Rio Negrinho, tanto para realização de excursões9, quanto para o pernoite no
município.
Porém, não são correntes consistentes nem números tão significativos de produtos e de
visitantes com características tão semelhantes que possam identificar um segmento da oferta
turística ou um perfil característico da demanda turística.
Verifica-se, porém que os segmentos do Turismo de Aventura (Cicloturismo), Turismo
de Compras, Turismo de Eventos e o Turismo Rural são os segmentos com maior potencial
de atratividade e de crescimento no curto e médio prazo, por se tratar de ofertas bem
organizadas e com razoável poder de atratividade.
O desenvolvimento do Turismo de Aventura em Rio Negrinho está ligado principalmente
ao cicloturismo, por meio do Circuito das Araucárias, que atravessa grande parte do município,
e reúne atrativos históricos, culturais e naturais ao longo de seus 248km de percurso entre os
municípios de São Bento do Sul, Rio Negrinho, Corupá e Campo Alegre.
O Turismo de Compras está atrelado principalmente à indústria moveleira e cerâmica,
muito presentes em Rio Negrinho, onde há, inclusive, uma “rota dos móveis” na BR280, com
aproximadamente 10 (dez) lojas de móveis, as quais são representadas por empresas como
a Ceraflame, Chaplin Móveis, Atlanta Móveis, entre outras.
O Turismo de Eventos está principalmente ligado aos eventos que ocorrem na Fazenda
Evaristo, que possui capacidade para receber grandes públicos, como por exemplo o CTG
Tradição, que recebeu aproximadamente 18 mil pessoas e o Psicodalia, com público de
aproximadamente 6 mil pessoas. Destaca-se também, o centro de eventos do município,
Pavilhão dos Imigrantes, que não está em funcionamento atualmente, mas conta com
previsão de reabertura em 2018 e que poderá receber aproximadamente 8 mil pessoas.

9

Viagens realizadas por pessoas que permanecem por menos de 24h na cidade visitada, ou seja,
não realizam pernoite.
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Além destes, destacam-se também os espaços nos hotéis, recantos, onde é possível
realizar eventos de pequeno porte.
Por fim, o Turismo Rural em Rio Negrinho está principalmente relacionado às paisagens
rurais e tradições coloniais que, mesmo com todo o processo de urbanização, são mantidas
até hoje em propriedades localizadas no interior do município, principalmente na localidade
Rio Casa de Pedra.
Nota-se que os segmentos prioritários da oferta turística de Rio Negrinho estão
totalmente integrados aos segmentos prioritários da demanda turística, quais sejam: turistas
de melhor idade, atletas amadores e turistas de Santa Catarina e Paraná e também aos
segmentos emergentes da demanda turística, turistas do Rio Grande do Sul e turistas dos
estados da região Sudeste.
Tabela 29. Identificação dos segmentos prioritários da oferta e demanda.
Segmentos Prioritários de turismo em Rio Negrinho

Produtos

Segm entos da Dem anda \Segm entos
da Oferta

Turitas da Melhor
Idade

Produto 1

Turismo de Aventura (Cicloturismo)

Produto 2

Turismo de Compras

Produto 3

Turismo de Eventos

Produto 4

Turismo Rural

x
x
x
x

Turistas de
Estados do Rio
Atletas amadores Turistas de Santa
Grande do Sul, Rio
(cicloturistas)
Catarina e Paraná
de Janeiroe São
Paulo

x

x
x
x
x

x
x
x
x

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

É evidente, porém que os atletas amadores têm interesses específicos e, portanto, são
menos interessados em relação aos demais segmentos da oferta turística, conforme pode ser
verificado na tabela acima.
5.1.2 Linhas de produtos ainda emergentes ou não explorados que têm maior potencial
ou possibilidade de crescimento na Área Turística, nos quais se deve concentrar
esforços.
Assim como foram identificados os segmentos prioritários, existem também segmentos
que possuem potencial de desenvolvimento em Rio Negrinho, entre os quais estão o Turismo
Cultural e o Turismo Religioso.
O Turismo Cultural possui destaque no município por seu patrimônio histórico-cultural,
especialmente pelo Museu Carlos Lampe e pela Estação Ferroviária Rio Negrinho, ambos
inclusive são bens tombados pela Fundação Catarinense de Cultura. A partir da estação
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ferroviária, inicia o passeio da Maria Fumaça, que consiste em uma locomotiva movida a
vapor, que realiza o trajeto de aproximadamente 40km ao longo da Serra do Mar, até Rio
Natal, em São Bento do Sul.
E por fim, o Turismo Religioso, representado principalmente pelas igrejas presentes no
município, o seminário e o mosteiro, que, em conjunto com as igrejas e seminários presentes
nas cidades do entorno torna este um segmento de grande potencial. É importante destacar
que o Turismo Religioso encontra-se em processo de consolidação na região, principalmente
devido ao processo de Beatificação do Padre Aloísio Boeing e a consequente criação da Rota
da Fé do Padre Aloísio, que integra a Igreja Nossa Senhora do Rosário em Nereu Ramos, o
Noviciado Nossa Senhora de Fátima e a Chiesetta Alpina, ambos em Jaraguá do Sul, e ainda
o Seminário Sagrado Coração de Jesus, localizado no município de Corupá.
Conforme apresentado na tabela abaixo, é possível perceber a relação direta de
consumo da demanda com os segmentos emergentes da oferta e, portanto, nota-se que a
demanda segmentada de forma demográfica (idosos e atletas amadores) possui
características que gera uma tendência de consumo mais direcionada. Os turistas de melhor
idade (idosos), por exemplo, possuem maior enfoque no turismo cultural e no turismo religioso,
principalmente pelas características do produto da oferta.
Tabela 30. Identificação dos segmentos potenciais da oferta e demanda.
Segmentos Potenciais de turismo em Rio Negrinho

Produtos

Segm entos da Dem anda \Segm entos
da Oferta

Turitas da Melhor
Idade

Turistas de
Estados do Rio
Atletas amadores Turistas de Santa
Grande do Sul, Rio
(cicloturistas)
Catarina e Paraná
de Janeiro e São
Paulo

Produto 4

Turismo Cultural

Produto 5

Turismo Religioso

x
x

x
x

x
x

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Já os atletas amadores, pelas características de perfil deste público, possuem uma
tendência baixa para consumo dos produtos dos segmentos cultural e religioso.
Com relação à demanda caracterizada de forma geográfica (turistas de Santa Catarina,
Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo), esta não delimita nenhum perfil,
tendo esta então, potencial para consumo em todos os segmentos apontados.
É importante ressaltar que Rio Negrinho possui um grande potencial para
desenvolvimento dos segmentos acima relacionados, porém, existe a necessidade de
concentrar esforços na estruturação dos atrativos, estabelecimento de parcerias, definição de
política comercial e processo de intermediação comercial (agências e operadoras), pois

132

percebe-se que atualmente existem ações e iniciativas individuas incapazes de promover a
competitividade dos produtos turísticos de Rio Negrinho.
5.2 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS CRÍTICAS DE INTERVENÇÃO, EM CADA PRODUTO, E
DOS ATORES LOCAIS QUE SÃO NECESSÁRIOS MOBILIZAR.
5.2.1 Turismo de Aventura (Cicloturismo)
O principal atrativo deste segmento em Rio Negrinho é o Circuito das Araucárias de
Cicloturismo, portanto, é fundamental que o poder público, a iniciativa privada e a população
entendam a importância do Circuito e a importância dos cicloturistas para o desenvolvimento
econômico e social do município.
Desta forma, é necessário que haja uma melhor interação entre a Secretaria de Obras
e ASBCiclo, detentora da concessão do Circuito. É imprescindível que a Secretaria de Obras
ao realizar manutenção nas vias que fazem parte do circuito recoloque as placas de
sinalização, pois esta é parte da estrutura do circuito, utilizada não somente pelos cicloturistas,
mas, também pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, em casos de emergência com os
visitantes.
As empresas que estão localizadas em regiões turísticas poderiam instalar em seus
estabelecimentos equipamentos que permitam o “estacionamento” e a manutenção de
bicicletas, a calibragem de pneus, entre outros, como forma de oferecer maior hospitalidade
aos visitantes.
Por outro lado, é importante salientar que a ASBCiclo poderia realizar ações de
conscientização da população, por meio de palestras nas empresas do trade turístico e
escolas, para que um maior número de pessoas seja sensibilizada e conscientizada sobre a
importância do circuito, das placas de sinalização, do quanto os cicloturistas são benéficos
para a economia da cidade, como forma de fomentar o desenvolvimento deste segmento e
integrar ainda mais a comunidade com o cicloturismo da região.
5.2.2 Turismo de Compras
O turismo de compras em Rio Negrinho está diretamente ligado à indústria de móveis e
cerâmica e já atrai turistas para este fim em suas lojas de fábrica e pontos comerciais
localizados principalmente na Rota dos Móveis, na BR280.
Sendo assim, faz se necessário que os empresários responsáveis por estes
empreendimentos revejam seus horários de funcionamento, pois a maioria não abre aos finais
de semana, ou abre somente até às 12h de sábado, fato que impede ou dificulta que viajantes,
mesmo de localidades próximas, possam se deslocar para o município, fora dos dias de
semana, para adquirir os produtos destas empresas.
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Além disso, entende-se que seja necessário tornar a experiência de compras mais
atrativa para o turista, como por exemplo, promovendo horários para a visitação à fábrica a
fim de conhecer o processo fabril ou um horário de degustação de vinhos e embutidos da
região ao final da tarde de sábado. Tal ação pode ser realizada por meio de uma parceria os
empresários do setor moveleiro com os hotéis da região, como forma de divulgação e
comercialização da experiência, além de uma parceria com agências de receptivo em São
Bento do Sul e Corupá, tendo em vista que Rio Negrinho não possui agências de turismo
receptivo.
5.2.3 Turismo de Eventos
Com relação aos eventos, faz-se necessário primeiramente que as autorizações e
alvarás sejam revistos pelo poder público a fim de fomentar os eventos no município,
principalmente na Fazenda Evaristo e no Pavilhão dos Imigrantes, e também, que haja maior
agilidade nos processos de liberação e autorizações pertinentes ao segmento.
É muito importante também, que a Assessoria de Turismo em parceria com atores
envolvidos, estimule a realização de eventos no município assim que o Pavilhão dos
Imigrantes estiver em funcionamento novamente, por meio de um calendário de eventos anual
do município, e que reveja o formato da Oberlandfest, a fim de torna-la mais atrativa. Desta
forma, as empresas do trade poderão se orientar para a realização de promoções e ações
estratégicas individuais e conjuntas.
Tal ação pode ser realizada em parceria com a Assessoria de Turismo do município,
por meio do Núcleo de Turismo da Acirne, ou ainda em conjunto com ambos.
5.2.4 Turismo Rural
É necessário que os donos de propriedades rurais que possuem interesse em atuar no
segmento se integrem a fim de gerar maior atratividade para os visitantes que consomem este
produto.
Seria importante a Serraria ser estruturada para fins de visitação, com uma explicação
do processo de marcenaria a partir da utilização da roda d’agua, visto que trata-se de um
processo totalmente artesanal e histórico.
Poderia também ser desenvolvido na localidade Rio Casa de Pedra, iniciativas para
fomento do agroturismo, por meio da Acolhida na Colônia ou outra entidade do setor, a fim de
criar uma experiência rural por meio da valorização da agricultura familiar e as tradições
envolvidas.
Tais ações podem ser desenvolvidas com a parceria entre os proprietários rurais e a
SECON.

134

5.2.5 Turismo Cultural
Para o desenvolvimento deste segmento são necessárias algumas ações, entre as
quais destaca-se inicialmente a identificação das características culturais de Rio Negrinho
assim como melhorias nos museus a fim de torná-los mais atrativos e de modo a gerar maior
interatividade com os visitantes. Uma ação inicial importante seria, em conjunto com a
Fundação de Cultura, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (regional Santa
Catarina) e com a Assessoria de Turismo, realizar uma capacitação para os colaboradores
dos hotéis e dos dois museus, sobre a cultura do município e sobre o que o turista pode fazer
na cidade.
Além disso, outra ação é rever os horários de funcionamento dos museus. Os horários
de funcionamento do Museu Carlos Lampe aos finais de semana não são funcionais, o que
dificulta a visitação, e o museu localizado na Estação Ferroviária não possui horário de
funcionamento específico.
Com relação à atratividade, tanto o museu Carlos Lampe quanto o Museu Ferroviário,
possuem uma história relevante para o município, no entanto, não possuem grande
atratividade no formato que estão expostos seus acervos. Com relação ao museu ferroviário,
especificamente, necessita de uma reestruturação e uma restauração de seus vagões e
locomotivas.
Sendo assim verifica-se a possibilidade de disponibilizar conteúdos de forma digital,
investir em tecnologia e, desta forma, tornar o museu mais interativo e atrativo, o que
despertaria mais interesse, geraria valor para o visitante e para a população.
Além disso, uma revitalização do Monumento ao Colonizador é necessária, assim como
a instalação de uma placa com as informações pertinentes ao monumento, de forma que os
turistas e a população local possam reconhecer a importância histórica do monumento.
Há também outros aspectos culturais que devem ser integrados aos produtos turísticos,
de forma que fomente o desenvolvimento deste segmento, como por exemplo, a criação de
jantares temáticos com a apresentação dos grupos de dança tradicionais da cidade; a criação
de um museu sobre a Móveis Cimo seria muito importante para desenvolver este segmento,
promovendo também a valorização histórica e cultural de Rio Negrinho junto à população
local.
A Acirne pode fazer parte desta ação, por meio de seu Núcleo de Turismo, juntamente
com a Fundação de Cultura e a Assessoria de Turismo local.
5.2.6 Turismo Religioso
Para o desenvolvimento deste segmento, faz-se necessário, inicialmente, que as igrejas
tenham horários para visitação que sejam diferentes dos horários das missas/cultos. Para isto
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a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Assessoria de Turismo
deve articular com as paróquias, horários de funcionamento que possam atender ao interesse
dos visitantes e divulgá-los em seu website e no Centro de Atendimento ao Turista - CAT.
Outra ação que pode influenciar o turismo religioso em Rio Negrinho é a criação de um
roteiro, que envolva as cidades no entorno e quiçá integre Rio Negrinho aos roteiros de
visitação dos turistas que já visitam a região para conhecer a Rota da Fé do Padre Aloísio
Boeing.
5.3

POSIÇÃO

ATUAL

DA

ÁREA

NO

MERCADO

TURÍSTICO

VERSUS

SEU

POSICIONAMENTO POTENCIAL.
Rio Negrinho é um destino ainda pouco procurado por turistas de lazer. A maior parte
das viagens, principalmente durante a semana, é motivada por negócios, em especial devido
a pujança da indústria moveleira local.
O destino possui, em seu calendário de eventos, dois eventos com grande fluxo de
pessoas, promovidos pela Fazenda Evaristo, sendo o CTG Amor e Tradição que já chegou a
receber 18.000 pessoas e o Psicodalia, evento que atrai anualmente em torno de 6 mil
pessoas durante os dias do evento, além da Oberlandfest, tradicional festa de cultura
germânica, que garantem a ocupação da maioria dos meios de hospedagem de Rio Negrinho
durante estes períodos.
O destino também recebe, ainda que em menor número, cicloturistas que realizam o
Circuito das Araucárias, circuito este que, como já informado anteriormente, integra os
municípios de Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Corupá.
Rio Negrinho possui uma oferta turística de grande potencial e, considerando toda a
infraestrutura instalada no município e a facilidade de acesso que inclui não somente as
rodovias, mas também quatro aeroportos, em um raio de no máximo 300km, percebe-se que
o turismo pode ser um aliado importante no desenvolvimento econômico do município.
Considerando que o cicloturismo possui um potencial muito grande e tal produto garante
que o visitante irá permanecer na região por aproximadamente 7 dias, é necessário, portanto,
que o destino organize seus produtos e serviços a fim de aumentar a sua atratividade e assim
garantir que a permanência média do turista em Rio Negrinho seja elevada. Desta forma, os
turistas poderão consumir outros produtos turísticos e utilizar os serviços dos equipamentos
locais. Tais produtos devem estar relacionados, como já mencionado anteriormente, a
atividades ligadas à aventura, aos aspectos rurais e culturais, compras, entre outros.
Contudo, é imprescindível que estes produtos sejam apresentados de forma adequada
às agências dos principais mercados emissores (sendo os principais Santa Catarina e Paraná,
além de São Paulo e Rio de Janeiro) e principalmente na internet.
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A internet é, claramente, o principal recurso utilizado quando está sendo decidida uma
viagem não somente como identificação do que se pode fazer em determinado destino, mas
também como ferramenta de compra de produtos e serviços.
Atualmente, ao fazer uma busca pelas principais OTAs (agências online) percebe-se
que o destino não possui pacotes sendo comercializados quando a busca se dá com as
palavras chave “pacotes para Rio Negrinho”.
Em relação ainda à comercialização apenas de diárias em hotel, nota-se a presença de
alguns meios de hospedagem em grandes OTAs (agências de turismo online) como Booking,
Expedia e Decolar.
Por outro lado, foi identificado também, agências locais do Paraná (Nichele e Viva a
Vida Viagens) comercializando excursões para Rio Negrinho para a realização do passeio de
Maria Fumaça.
A partir dos resultados apresentados acima, percebe-se que Rio Negrinho possui uma
presença muito tímida na internet e junto às operadoras de turismo e, portanto, verifica-se a
necessidade de uma ação intensa de criação de produtos e comercialização do destino junto
aos mercados consumidores.
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