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RESUMO

!ZOOM°, Juliana De Sousa. Analise da possibilidade de aproveitamento de
propriedades rurais voltadas para o TURISMO RURAL: Estudo de caso na cidade de
Alfredo Wagner — SC. 133 fls Trabalho de Conclusão de Estagio (Graduação em
Administração). 2006. Curso de Administração, Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis.

Pesquisa exploratória em razão de subsidiar proposta de empreendimento em
propriedade rural situada no município de Alfredo Wagner (SC) através da
expectativa do desenvolvimento sustentável. A intenção ao realizar o estudo, foi
dimensionar e qualificar o potencial para o turismo rural no municipio envolvido,
utilizando informações obtidas pela coleta de dados, podendo, com base nisso,
avaliar as condições para a implantação do turismo rural.
A tática inicial é de aproveitamento total da estrutura das fazendas para oferecer
hospedagem aos visitantes buscando harmonia com a natureza e integração com o
meio ambiente, preservando os recursos historico-culturais e ambientais da
localidade. 0 trabalho discute os conceitos básicos de turismo e sua
contextualização. Expõe os impactos positivos e negativos que podem ocorrer com a
geração do desenvolvimento ecoturistico na localidade de Alfredo Wagner (SC).
Vai-se mais além, sugestionando um roteiro turístico á vista dos recursos que o
município oferece através das imagens ilustrativas de fotos.
A fazenda Campinho localizada em Lomba Alta, município de Alfredo Wagner é área
limite para o estudo da possibilidade de aproveitamento de fazendas em prol do
turismo rural.

Palavras-Chaves:
Ecoturismo, Turismo Rural, conscientização ambiental,
valorização, desenvolvimento sustentável.

ABSTRACT

IZIDORIO, Juliana De Sousa. Analise da possibilidade de aproveitamento de
propriedades rurais voltadas para o ecoturismo - TURISMO RURAL: implementação
de uma pousada/ hotel fazenda na cidade de Alfredo Wagner — SC. 133fIs Trabalho
de Conclusão de Estágio (Graduação em Administração). 2006. Curso de
Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

Exploratory research in reason to subsidize proposal of enterprise in situated country
property in the city of Alfredo Wagner (SC) through the expectation of the sustainable
development. The intention when carrying through the study was to dimensioned and
to characterize the potential for the agricultural tourism in the involved city, being able,
on the basis of this, to evaluate the conditions for implantation the agricultural tourism.
The initial tactics are of total exploitation of the structure of the farms to offer to
lodging to the visitors searching harmony with the nature and integration with the
environment, preserving the description-cultural and ambient resources of the locality.
The work argues the basic concepts of tourism and its context. It displays positive and
negative the impacts that can occur with the generation of the tourism ecologic
development in the locality of Alfredo Wagner (SC).
To more beyond, suggestion the tourist script at seen of the resources that the city
offers through the illustrative images of photos
The Campinho's farm located in High Hill, city of Alfredo Wagner is area has limited
for the study of the possibility of exploitation of farms in favor of the agricultural
tourism.

Word-Key: Ecologic Tourism, Agricultural Tourism, ambient awareness, valuation,
sustainable development.

LISTA DE FIGURAS

Figura 01: Modalidades do Turismo

26

Figura 02: 0 Turismo Alternativo

27

Figura 03: Parapente

29

Figura 04: Múltiplos recursos para análise do Estudo de Caso

60

Figura 05: Localização do Município Alfredo Wagner (SC)

92

Figura 06: Limites do Município de Alfredo Wagner (SC)

93

Figura 07: Museu de Arqueologia Lomba Alta
Figura 08: Artesanato

101
,

.103

Figura 09: Cachoeira do Riozinho

105

Figura 10: Cachoeira Caeté

106

Figura 11: Cachoeira do Poço Certo

107

Figura 12: Cachoeira Pedra Branca

108

Figura 13: Foto casa sede Fazenda Campinho

109

Figura 14: Paisagem Fazenda Campinho por do sol

110

Figura 15: Caminhada

111

LISTA DE TABELAS

Tabela 01: Relação Impactos Econômicos

45

Tabela 02: Relação Impactos Sociais

48

Tabela 03: Relação Impactos Culturais

52

Tabela 04: Relação Impactos Ambientais

55

Tabela 05: Sexo dos Entrevistados.

70

Tabela 06: Profissão dos Entrevistados

72

Tabela 07: Renda Mensal

74

Tabela 08: Pessoas por residência

75

Tabela 09: Conhecimento da população sobre Turismo Rural

76

Tabela 10: Potencial para a prática do Turismo em Alfredo Wagner

78

Tabela 11: 0 que motiva ir a Alfredo Wagner?

79

Tabela 12: Fatores positivos identificados pelos entrevistado em vista do
turismo rural

80

Tabela 13: Fatores Negativos identificados pelos entrevistado em vista do
turismo rural
Tabela 14: Preocupação com meio ambiente
Tabela 15: Características preferenciais em hospedagem

81
, .83
85

Tabela 16: Area, produção e produtividade média dos principais municípios
produtores de cebola do Brasil, 2004

96

Tabela 17: Fatores negativos e positivos levantados pela população da
pesquisa

117

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 01: Sexo dos entrevistados

70

Gráfico 02 - Elementos da pesquisa

71

Gráfico 03: Grau de escolaridade

71

Gráfico 04: Ocupação dos Entrevistados

73

Gráfico 05: Pessoas por residência

75

Gráfico 06: 0 que é Turismo Rural?

77

Gráfico 07: Potencial para a prática do Turismo em Alfredo Wagner

78

Gráfico 08: 0 que leva a ir a Alfredo Wagner?

79

Gráfico 09:. Fatores negativos para o turismo rural segundo os entrevistados

82

Gráfico 10: Preocupação com os recursos naturais

83

Gráfico 11: Preferência por meio de Hospedagem

84

Gráfico 12: Características preferenciais em hospedagem

86

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

14

1.1 Problema da Pesquisa

15

1.2 Objetivo da Pesquisa

16

1.2.1 Objetivo Geral

16

1.2.2 Objetivos Específicos

17

1.3 Justificativa do Estudo

17

1.4 Definições dos principais termos

19

1.5 Organização do Trabalho

20

2 EMBASAMENTO TEÓRICO

22

2.1 Turismo

22

2.1.1 Nascentes do Turismo

25

2.1.2 0 Contexto do Turismo Brasileiro

30

2.2 Turismo Alternativo

33

2.3 Ecoturismo

34

2.4 Turismo Rural

37

2.4.1 Da agricultura ao Turismo Rural

40

2.4.2 Turismo em Santa Catarina

41

2.4.3 Planejamento do Turismo Rural

43

3 IMPACTOS POSITVOS E NEGATIVOS DO TURISMO RURAL

44

3.1 Impactos Economicos

44

3.2 Impactos Sociais

47

3.3 Impactos Culturais

51

3.4 Impactos Ambientais

54

4 METODOLOGIA APLICADA

57

4.1 Classificação da Pesquisa

57

4.2 Universo da Pesquisa

58

4.3 Coleta de Dados

59

4.3.1 Definição da população de pesquisa

62

4.3.2 Cálculo do tamanho da amostra

63

4.4 Relatório Pré-teste

64

4.4.1 Instrumento de Coleta de Dados

64

4.5 Análise dos Dados

69

4.5.1 Perfil da Amostra

70

4.5.2 Conhecimento da População

76

4.5.3 Fatores

78

4.5.4 Preferências

84

4.5.5 Abordagem Final

86

4.6 Limitações da Pesquisa

89

5 POTENCIAL PARA 0 TURISMO RURAL - ALFREDO WAGNER

91

5.1 Aspectos Geográficos

91

5.2 Aspectos Históricos

92

5.3 Hidrografia

94

5.4 Clima

95

5.5 Aspectos Econômicos

95

5.6 Aspectos Naturais

97

5.7 Atrativos turísticos

98

5.7.1 Parque de Exposições

99

5.7.2 Encontro Catarinense de Escritores do Município

100

5.7.3 Museu de Arqueologia

101

5.7.4 Grutas

102

5.7.5 Praça do Cinqüentenário

103

5.7.6 Artesanato

103

5.7.7 Túmulo do sordadinho„,,

104

5.7.8 Cachoeiras

104

5.8 0 Natural da Fazenda

109

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

114

6.1 Sugestão para trabalhos futuros

118

7 REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

120

ANEXO 1

124

ANEXO 2

125

ANEXO 3

,129

14

1 INTRODUÇÃO

0 crescente aumento da complexidade dos negócios, principalmente em
decorrência da velocidade das inovações tecnológicas e da informação, paralelo ao
crescimento da conscientização do consumidor e conseqüente procura por produtos
e práticas que gerem melhoria para a sociedade, valorizando aspectos éticos, sociais
e ambientais impõe aos indivíduos um esforço em potencial para a busca do
diferencial.
Um assunto emergente como o ecoturismo e outros aspectos relacionados ao
tema, vem a cada dia sendo mais vasculhado e estudado em todo o mundo. Existe
portanto, a necessidade de dimensionar os fatores que constituem

o ciclo

ecoturismo, bem como, os aspectos que por ele são afetados, incluindo a
responsabilidade sócio-ambiental.
Algumas produções brasileiras nesta área vêm sendo editadas. No entanto,
existe a necessidade técnica e profissional de abranger e dimensionar o assunto, e
até mesmo focalizar para o Estado de Santa Catarina já que é um assunto
relativamente novo.
No Brasil, a Embratur é o órgão responsável pelos estudos e levantamentos
estatísticos do desenvolvimento turístico no Pais. Pelo site da Embratur é possível
percorrer os pontos turísticos mais visitados e procurados pelos amantes deste setor.
Mas que conceito existe sobre esta nova ramificação do turismo? E o que é o
ecoturismo? 0 que falar do ecoturismo no Estado de Santa Catarina? Que impactos
são detectados com a implementação do ecoturismo analisando um determinado
local?
Estas e outras questões englobam o trabalho que se apresenta, com a
premissa de sanar dúvidas quanto ao principal assunto, o ecoturismo e o turismo
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rural e o estudo da possibilidade de um empreendimento voltado ao ecoturismo no
município de Alfredo Wagner.

1.1 Problema da Pesquisa

Com o crescimento econômico, a modernização da agricultura não teve
espaço igualitário o bastante para que seus benefícios chegassem a regiões
distantes dos centros urbanos e desprovidos fatores de produção especializados.
Optou-se pela realização do estudo no município de Alfredo Wagner, no interior de
Santa Catarina, por estar caracterizado um crescimento lento e constituído por
belezas naturais significantes para o desenvolvimento do ecoturismo.
A implementação do ecoturismo no município de Alfredo Wagner-SC iniciaria
com o intuito de ser uma possibilidade de desenvolvimento sustentável, além da
agricultura (plantações de cebola) - que já é fonte de renda consolidada no
município. 0 município de acordo com o IBGE (2005) possui uma produtividade
média por ano de 20,00 kg por ha, numa produção de 70.000 toneladas o que coloca
o município em segundo lugar no ranking de produtores de cebola do Brasil ern
2004.
Discute-se a possibilidade de aproveitamento da infra-estrutura e

estrutura

paisagística e, em especial, a contribuição humana desse município para a
implementação da atividade turística. Espera-se, gerar renda complementar para a
comunidade da região, o que agregará ainda mais valor a flora e fauna do local.
A atividade turística na área territorial de Alfredo Wagner começa a dar seu
primeiro passo com a divulgação da reserva florestal Rio das Furnas em meados do
ano de 2005, porem a atividade ecoturistica com hospedagem considera-se obsoleta
como projeto turístico no município. No que diz respeito à reserva Rio das Furnas
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comentar-se-6 suas características, objetivos e finalidade nos capítulos referentes ás
potencialidades do município.
A implantação

do turismo carece de um planejamento envolvendo de

preferência equipes. Com

o

planejamento do turismo, a perspectiva de

desenvolvimento sustentável da area será positiva. Considerando ai os aspectos
naturais e culturais, além das práticas agrícolas do município.

0 tema problema é baseado na questão: Quais os fatores preponderantes
para detectar, os impactos positivos e negativos, e tornar o município de
Alfredo Wagner ponto turístico, justapondo os conceitos do Turismo Rural?

1.2 Objetivo da Pesquisa
Os objetivos da pesquisa podem ser subdivididos em geral

e específicos.

Bastos e Keller (2004, p.62) definem como:
Objetivo geral - o que pretende o pesquisador no
desenvolvimento do assunto, independente da
justificative. Objetivos específicos - abertura do objetivo
geral em outros menores, que constituirão possíveis

capítulos no decorrer da estruturação do trabalho.

1.2.1 Objetivo Geral
0

objetivo do trabalho constitui em

identificar a possibilidade de

aproveitamento de propriedade rural com intuito de prover o desenvolvimento
do turismo rural no município de Alfredo Wagner
consideração informações obtidas pela coleta de dados.

- SC, levando em

7

1.2.2 Objetivos Específicos

Aprofundando o objetivo geral, segue os objetivos específicos para uma
melhor compreensão do que se trata o trabalho em questão:
•

Discutir os conceitos básicos de

ecoturismo e sua contextualização no

Brasil e em Santa Catarina;
•

Realizar levantamento de informações do mercado interno, habitantes do
município de Alfredo Wagner, visando à formação de banco de dados e

constatações inerentes ao desenvolvimento do turismo rural;
•

Identificar

e traçar através de catalogo fotográfico pontos de atração

turística, assim como, tornar-se público pelo estudo, locais de beleza
exuberante em prol da atividade ecoturistica.

1.3

Justificativa do Estudo

Para justificar uma pesquisa é essencial analisar e avaliar três critérios:

importância, viabilidade e originalidade do tema.
A intenção, ao decidir realizar este estudo, foi conhecer o potencial para o
turismo rural no Município de Alfredo Wagner — SC, avaliando suas condições para a

implantação do empreendimento. A perspectiva do trabalho impulsionada quanto
localização do futuro negócio, a cidade de Alfredo Wagner — SC; que vislumbra
olhares e transparece as belezas naturais do inicio do Planalto Serrano do Estado
de Santa Catarina.
Deixa-se claro que não se pretende neste estudo, a instalação de pousada,
hotel fazenda ou outro meio de hospedagem

e

por conseqüência

o seu
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planejamento. 0 intuito é dimensionar e qualificar o patrimônio turístico, abrindo
caminho para a possibilidade de desenvolvimento turístico da area e provável
instalação de hospedagem.
Esta pesquisa torna-se viável visto que é planejada, executada e realizada
pela própria autora da obra. As fontes de dados, tais como levantamento
bibliográfico, levantamento estatístico, levantamento documental, levantamentos de
pesquisas realizadas no município são confiáveis, o tempo para sua realização é
adequado e o assunto abordado, por ser de interesse pessoal e da comunidade
local, é provido de curiosidade e expectativa.
0 critério de originalidade é satisfeito uma vez que estudos sobre turismo rural
tem tido grande ênfase nos últimos tempos, principalmente com o advento da
conscientização ambiental onde se tornou abrangente

o conhecimento sobre

preservação ambiental e valorização dos recursos naturais em favor das gerações
futuras.
A ordem de que o ecoturismo vem cada dia mais crescendo é fato. Descrito
tanto pelos empreendedores e clientes em potencial; e principalmente para os
turismólogos como artificio de refúgio para os indivíduos que não têm a chance de
contemplar a natureza cotidianamente, pessoas que vivem sob pressão e stress
continuo, bem como meio de reunir familiares e amigos num ambiente propicio ao
descanso e lazer natural. (PIRES, 2002, p. 63)
A questão do tema abordado -

o ecoturismo - diz respeito ao processo

emergente que o assunto se situa, visto que o motivo principal da abordagem se faz
justamente pelo status de preservação do meio ambiente que a localização do
estudo tem.
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"Todos

tem o direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo

e

essencial a sadia qualidade de vida,

impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o
dever de defendê-lo para as presentes e futuras
gerações". (CF/ 88— art. 225)

As preocupações com o meio ambiente focadas nas ações da população em
relação ao ecossistema e as espécies, vêm sendo apontada cada vez mais como
fator de extrema relevância para a sadia qualidade de vida. 0 artigo 225 da
Constituição Federal assegura o direito e intensifica a conduta da população no que
tange o meio ambiente.

1.4 Definições dos principais termos

Para fins de entendimento sobre o problema a ser estudado, é importante o
esclarecimento das definições que segue:
Consciência: 2. Faculdade de estabelecer julgamentos morais dos atos realizados.

3. Cuidado com que se executa um trabalho, se cumpre um dever; senso de
responsabilidade. 4. Conhecimento, noção. (MINI AURÉLIO — 4a Ed. Rio de Janeiro,
2001.)
Desenvolvimento Sustentável: é o desenvolvimento que atende as necessidades

do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender as
suas próprias necessidades ". (SOUZA, 2000, p. 8)".
Meio Ambiente: Ecol. 0 conjunto de condições e influencias naturais que cercam

um ser vivo ou uma comunidade, e que agem sobre ele. (MINI AURÉLIO — 4a Ed. Rio
de Janerio, 2001.
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Programa Nacional de Municipalização do Turismo: 0 PNMT é um processo que

visa a conscientização, a sensibilização, o estimulo e a capacitação de vários
agentes de desenvolvimento que compõe a estrutura do município, para que
despertem e reconheçam a importância e a dimensão do turismo como gerador de
emprego e renda, conciliando o crescimento econômico coma preservação e a
manutenção do patrimônio ambiental, histórico e de herança cultural, tendo com fim
a participação e a gestão da comunidade e do poder público nos Planos Municipais
de Desenvolvimento do Turismo. (I SEMINARIO DE ECOTURISMO DO DF, do
ENTORNO E DE GOIÁS, 1996):
Turismo Alternativo:

todo o produto turístico posterior ao turismo de massa, que

tem por objetivo diferenciar-se dele principalmente no que diz respeito ao meio
ambiente. (MINISTÉRIO DO TURISMO — Conceitos, 2005).
Turismo Rural: é uma alternativa econômica para o interior do pais que aproveita as

riquezas naturais, a cultura e os costumes da população de determinada região.
(VIEIRA, 2004).
Turismo Sustentável: é aquele que ocorre em harmonia com a natureza e que visa
a conservação dos recursos naturais para as gerações futuras. (SWARBROOKE,

2000, p.19).
Turismo: é considerado um fenômeno ligado à civilização moderna. E entendido

como uma atividade temporal do homem fora de sua residência habitual, por razão
diferente daquela de exercer uma atividade remunerada. (SARTOR, 1977, p.19).

1.5 Organização do trabalho

0 primeiro capitulo demonstra ao leitor o tema de pesquisa, os preceitos que
levaram a focar o problema da pesquisa e os objetivos delimitados para responder a
questão que deu origem ao trabalho.
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Na seqüência, o referencial teórico que sérvio como base de sustentação para
a realização da pesquisa, abordando conceitos relacionados ao tema.
0 terceiro capitulo dedica-se a relação de quadros que apresentam fatores de
impactos sociais, econômicos, ambientais e culturais acerca da atuação do turismo
rural, bem como, o enriquecimento dos dados de entrevista e observação da
pesquisadora.
Apresenta-se no quarto capitulo os procedimentos utilizados para
operacionalizar a investigação proposta, ou seja, a metodologia da pesquisa. São
apresentadas as principais características da pesquisa, operacionalização. formas de
coleta e analise dos dados e, por fim, suas limitações.
Prosseguindo, o próximo capitulo expõe a análise dos dados da pesquisa
efetuada. Complementa-se com gráficos e tabelas para o melhor entendimento das
constatações da aplicação de coleta de dados. 0 resultado é apresentado de forma a
compreender e intensificar o objetivo de estudo.
0 capitulo sexto faz a divulgação da unidade de pesquisa, seus aspectos
particulares no que tange a geografia, clima, histórico do município, aspectos
naturais e atrativos turísticos que a cidade de Alfredo Wagner — SC oferece. Expõese a estrutura da propriedade rural de análise e imagens fotográficas de atrativos
naturais identificados no objeto de estudo.
No capitulo final, encontram-se as principais conclusões,

e descobertas com

a realização deste trabalho e algumas recomendações para a continuidade de
futuros estudos.

2

EMBASAMENTO TEÓRICO

0 objetivo fundamental do embasamento teórico é formar alicerce para o
desenvolvimento do trabalho. Com o esclarecimento de autores os temas de base do
estudo tornam-se coesos e claros para o desenrolar da pesquisa.
0 embasamento teórico focaliza em principio conceitos e visão ampla do
turismo, seu surgimento enquanto turismo (propriamente dito), vertentes do turismo
sustentável até o ponto chave do turismo rural, sua contextualização, aplicação no
universo Pais e Estado, bem como, seu entendimento.
No segundo momento a concentração do estudo invade os conhecimentos a
cerca dos elementos influenciadores na implantação de um negocio focalizado aos
conceitos de turismo rural face ao universo de estudo — Alfredo Wagner (SC).
Características, pontos de qualidade, serviço, estrutura, questões socioculturais e
ambientais.

2.1 Turismo

Sailor (1977, p.19), define turismo como:
"0 turismo é considerado um fenômeno ligado
civilização moderna.
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entendido como uma

atividade temporal do homem fora de sua residência
habitual, por razão diferente daquela de exercer
uma atividade remunerada".

0 homem em seu ciclo virtuoso de trabalho, família, responsabilidades,
compromissos e afazeres se vêem a cada dia necessitado de tempos extras. Este
determinado tempo inclui o sair do hábito e do corriqueiro para prostrar-se de

momentos que propiciam o descanso, a harmonia com a natureza e o desligamento
total e necessário para alcançar o bem estar e saúde e a estimada qualidade de vida
do ser humano.
Essa busca cada vez mais constante e consciente do individuo vem a
ressaltar as temperanças do corre-corre das grandes metrópoles e os males que o
meio turbulento e agitado influi na qualidade do viver do homem.
Para Boullón (1998) qualifica-se o turismo como um importante setor produtivo
e como um campo fértil para fazer bons negócios.
A pratica da atividade turística em áreas de proteção ambiental, sendo uma
tendência atual tem apresentado um avanço que proporcionou uma melhora na
qualidade dos meios de transporte e, também com a Revolução do trabalho que
proporcionou o aumento do tempo livre, férias e maior renda.
A intenção da pesquisa engloba o desenvolvimento da comunidade fundo aos
negócios e giro da economia local, não deixando de lado a fusão conhecimento e
mão de obra dos munícipes. Ou seja, o trabalho leva em consideração a geração de
empregos e novos negócios, assim como, a questão instrumentalização do pessoal
da própria comunidade local,
É importante o conhecimento o qual Boullón (1998) classi fica o turismo, um é
o "negócio direto", que consiste na prestação de serviços aos visitantes e pode ser
duradouro, com a condição de que o empresário cumpra corretamente a sua parte.
0 outro é o "negócio indireto", que está nas mãos das empresas construtoras
e do mercado imobiliário. Trata-se nesta obra de acordo com a classificação do
autor

o

turismo tipo "negócio direto", pois

o

intuito da possibilidade de

empreendimento voltado ao turismo rural objetiva-se a prestação de serviços na
trilha do desenvolvimento sustentável e na preservação e conservação dos bens que
fazem parte do negocio ecoturistico.
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Destrinchando essa definição Ansarah (2001, p.30) define assim:
"0 estudo do turismo deve ser direcionado para o
desenvolvimento sustentável,

conceito essencial

para alcançar metas de desenvolvimento sem
esgotar os recursos naturais

e

culturais

nem

deteriorar o meio ambiente. Entende-se que a
produção do meio ambiente

e o êxito

do

desenvolvimento turístico são inseparáveis".

Hoje o desenvolvimento deve estar aliado ao bem estar das populações
locais e a sustentabilidade, como grande garantia da conservação dos recursos para
as gerações futuras.
Alfredo Wagner possui uma administração consciente de seus recursos
naturais e preocupadas com a situação de preservação de espécies nativas da fauna
e flora do local. A afirmação baseia-se na adoção de projetos acadêmicos realizados
na região com o intuito de esclarecimentos quanto à preservação e aproveitamento
dos recursos do município, assim como, projetos concretizados. Há incentivos
recentes quanto ás reservas que possui em sua área territorial o e desenvolvimento
de projetos de exploração consciente de locais ainda não estudados.
É importante lembrar que

o incremento do turismo aconteceu na mesma

época em que as populações urbanas passavam a predominar sobre as rurais na
maioria dos 'Daises, inclusive no Brasil. A população fugia dos centros e grandes
metrópoles nos períodos de férias e prolongados feriados com a intenção de
procurar lugares dotados de melhor qualidade de vida.
Com o crescente deslocamento da população urbana para tais regiões, foi
reconhecida a necessidade destes indivíduos em busca de relaxamento, repouso e
lazer com a premissa de recarregar as energias fragmentadas durante o período de
trabalho continuo.
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Atualmente há nítida uma escolha por parte das pessoas em trocar o turismo
convencional, ou seja, o turismo de massa para formas alternativas de turismo.

2.1.1 Nascentes do Turismo

Desde os primórdios da existência humana, o homem esteve engajado em
descobrir novos horizontes, desbravar terras e conhecer novos mundos.
0 turismo nasceu do anseio que o ser humano tem em procurar em todo
lugar e em lugar algum desvendar o que não é conhecido avançando de seu território
cotidiano. A curiosidade e o interesse do homem em desvendar longínquas terras,
mares, mundos esta presente até hoje. Esta ideologia continua atuante na vida do
homem, porém com algumas ou muitas diferenças que já o ser humano é insaciável
pelo descobrimento.
Um dos marcos históricos de registro de viagens se concretiza nas Grandes
Navegações que com o intuito de descobrir novas terras, iniciaram um interesse
pelos navegadores e reinos da época em motivar e almejar negócios vantajosos.
Diante deste contexto, os exploradores, viajantes, piratas, cientistas se dispuseram a
sair de seus centros urbanos e avançar no desconhecido cada qual corn sua
intenção já objetivada.
Contudo, foram nas viagens á natureza, no caso de "safáris de caça" que o
foco natureza estava em voga. Todavia, a intenção não era de preservação e
conservação, mas de exploração sem limites praticados na Africa pelas elites
européias com esporte de época.
Por Pires (2002, p.32), do ponto de vista motivacional, o contexto histórico
citado tem o poder de identificar nos fatos as possíveis origens do ecoturismo e o
cenário de partida para evolução do assunto.

A figura 01 de cunho ilustrativo mostra as diversas modalidades do turismo
segundo a visão segmentada do turismo pela autora.

Figura 01: Modalidades do Turismo

TURISMO
Turismo de Massa]

Turismo Alternativo

'Turismo de Pesca
Turismo Cultural

Turismo Esportivo
Turismo Religioso

Turismo Rural

Turismo de Aventura

Turismo de Saúde

Turismo de Negócios

Agroturismo

Demais

Fonte: autora

0 organograma acima demonstra a divisão do turismo no espaço corn o
objetivo de facilitar a compreensão dos leitores para os conceitos e conhecimento
dos tipos de modalidades. Por esta visualização a pesquisadora expõe a critério de
efeito, o conceito de Silva et al. (2006) que favorece a compreensão do turismo

ecológico que se ramifica ern diferentes modalidades de turismo, tais como, os
turismos de pesca, o turismo de aventura o turismo rural, sendo estas praticadas em

território distante de centros urbanos. Entende-se um dos diferenciais entre turismo
massificado e o turismo alternativo.
No intuito de fortalecer as definições considera-se a diferenciação do turismo

massificado e o turismo alternativo diante o quadro de autoria de Mieczkowsi apud
Wearing e Neil (2001):
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Figura 02: 0 turismo alternativo
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Fonte: Mieczkowsi apud Wearing e Neil, 2001, p. 5.

Na mesma linha de raciocínio Mieczkowsi apud Wearing e Neil (2001, p. 5)
considera que o

turismo de massa caracteriza-se, pela oposição ao turismo

alternativo focalizando o meio em que o turista está inserido e as atividades a serem
desenvolvidas no meio turístico.
Faz-se necessário neste parágrafo dar uma pincelada no que tange a alguns
conceitos das modalidades do turismo no que se refere ao Turismo Alternativo. Uma
faixa considerada de autores elege uma quantidade particular de modalidades para o
espaço turístico, cada qual com suas contextualização e definições. Existe uma
divergência em detrimento disto.
Silva e Dale apud Salvador (2006) afirma a definição do turismo ecológico
sendo as atividades praticadas em qualquer meio que seja distante dos grandes
centros, sendo estas atividades executadas em meio rural.
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"Todas as atividades praticadas no meio não
urbano, que consiste de atividades de lazer no meio
rural em várias modalidades definidas com base na
oferta: turismo rural, agroturismo. turismo de
negócios, turismo de aventura, turismo ecológico ou
ecoturismo, turismo de saúde, turismo cultural,
turismo cultural, turismo esportivo, atividades estas
que se complementam ou não". (SILVA,

VALARINHO E DALE apud SALVADOR, 2006).
Deixa-se claro que o turismo alternativo compreende todas as modalidades de
turismo não urbano, ou seja, insere-se o turismo sol e mar, o turismo rural, ecológico

e demais.
Neste trabalho em função do objetivo geral e objetivos específicos de estudo,
garantira-se a linha do contexto do ecoturismo e turismo rural, porém para
enriquecimento do desenvolvimento do trabalho conceitua-se algumas das
modalidades do turismo como: turismo cultural, turismo esportivo, turismo de
aventura e turismo de pesca.
Neste propósito destrincha-se as definições de Turismo e suas ramificações
de acordo com as atividades realizadas, sendo características marcantes dos
diversos tipos de turismo existentes.

0 turismo cultural debatido há anos pelo Ministério da Cultura e pela
EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo — define através das contribuições do
Grupo Técnico Temático de Turismo Cultural o que segue:
"Turismo

Cultural compreende as atividades

turísticas relacionadas a vi vencia do conjunto de
elementos significativos do patrimônio histórico e
cultural e dos eventos culturais, valorizando

e

promovendo os bens materiais e imateriais da
cultura." (MINISTÉRIO DO TURISMO , 2005).

Destaca-se a importância do turismo pelo conhecimento do turista em relação
aos atrativos do ambiente turístico seja ele de cunho artístico, histórico ou cultural.
Fica evidente que a busca deste conhecimento e esclarecimento de tais atrativos é
que caracterizam o turismo cultural de forma clara.

Conforme o Ministério do Turismo, o turismo de esportes se concentra em
atividades que envolvam a prática ou observação de alguma modalidade esportiva.
Neste sentido o turista se envolve com a visitação turística em detrimento do esporte
seja competições profissionais ou não.

Já Pires (2002, p. 104) afirma que se realiza em espaços rurais ou naturais e
inclui esportes como: vela,

windsurf, caiaquismo, canoagem, parapente,

esqui,

motocross e entre outros.
Abaixo figura 03 referente A modalidade do esporte denominado parapente
que requer certa habilidade e que denota a caracteristica principal do Turismo de
Aventura e que transmite pela ilustração a sensação de aventura.
Figura 03: Parapente

Fonte: Site

:

wvvw,arlivre.com.br
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J6 o turismo de aventura envolve esportes intitulados radicais, ou seja,
modalidades esportivas de cunho desbravador que denota aventura integrada a

natureza.
Pires (2002, p.104) afirma que o turismo de aventura é realizado no entorno
rural ou meio natural como recurso para descobrir sensações de descoberta nos
praticante.

0 turismo de pesca caracterizado pela atividade da pesca com o objetivo
Calico e exclusivo de lazer. 0 segmento denominado pelo Ministério do Turismo é
entendido assim: "Turismo de Pesca compreende as atividades turísticas decorrentes da
prática da pesca amadora."

Os segmentos do turismo identificados, conferem suas atividades, práticas,
aspectos e características conceituadas; em vista do processo de organização do
turismo de forma a esclarecer e conduzir o trabalho.
Deste modo, procura-se salientar a diferença essencial entre turismo de
massa e turismo alternativo. A questão levantada com o organograma referente ao
que tange o turismo alternativo far-se-6 em subtítulo especi fi co do Turismo

Alternativo pág. 32.

2.1.2 0 contexto do turismo brasileiro

O órgão responsável pela definição da Política Nacional de Turismo é o
Instituto Brasileiro de Turismo — EMBRATUR — vinculado ao Ministério do Esporte e
Turismo. 0 Programa Nacional de Municipalização no documento emitido em 1994 e
que tem o apoio da OMT, se auto-define assim (I Seminário de Ecoturismo do DF, do
Entorno e de Goiás, 1996):
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O PNMT é um processo que visa a conscientização,
a sensibilização, o estimulo e a capacitação de
vários agentes de desenvolvimento que compõe a
estrutura do município, para que despertem

e

reconheçam a importância e a dimensão do turismo
como gerador de emprego e renda, conciliando o
crescimento econômico coma preservação

e a

manutenção do patrimônio ambiental, histórico e de
herança cultural, tendo com fim a participação e a
gestão da comunidade e do poder publico nos
Planos Municipais de Desenvolvimento do Turismo.

(I Seminário de Ecoturismo do DF, do Entorno e
de Goiás,1996)

Via de regra, o PNMT - Programa Nacional de Municipalização do Turismo é
um processo de desenvolvimento turístico, que prioriza a conscientização da
população para as ações que serão desenvolvidas no município, visando o
crescimento do setor turístico.
0 desenvolvimento econômico do Brasil com a implantação do Plano Real foi
uma das principais razões para a evolução do mercado turístico. Além do Plano
Real também se destacou na economia brasileira a abertura do mercado interno, o
que despertou um rompimento da situação

fi nanceira e econômica formal e

debilitada brasileira para um salto no mercado interno.
Interessados nesse crescente desenvolvimento, os governantes começaram a
articular projetos relacionados ao turismo, visando um aumento dessa atividade de
forma que se pode haver divisas econômicas acarretando geração de emprego,
aumento de renda e uma maior arrecadação de impostos.
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Mais tarde, devido â desvalorização do Real, ocorreu uma grande
transformação no setor. 0 Brasil se tornou um atrativo barato para os estrangeiros e,
além disso, houve um aumento bastante significativo do turismo interno.
0 aumento do turismo interno justifica-se pela maior importância dada ao
tempo livre e a necessidade cada vez maior que o indivíduo tem de se desvincular
das atividades rotineiras e estafantes do cotidiano. 0 homem começa a sentir, devido
o estado de sttaf e stress, a necessidade de um contato com a natureza e o meio
rural.
"Como o negócio dos centros turístico é prestar serviços aos visitantes, a questão de
respeitar os limites é vital

(BOULLON, 1998). Acredita-se que um dos maiores

problemas do turismo interno brasileiro é a utilização inadequada do espaço
nacional. Pode-se ter como argumento às distâncias longas entre a origem e o
destino, as quais encarecem as locomoções, tornando as viagens caras.
Outros argumentos também se encaixam para denotar os problemas do
turismo interno, como a exploração desmedida dos locais turísticos, agravando a
situação da natureza; a exploração de mão-de-obra infantil no uso de guias
turísticos, a poluição pelos turistas, tais como lixo nas trilhas e ou nas praias. A não
valorização da cultura é um fator inadequado de potencializar o turismo interno.
Boullón (1998) acredita que existe no processo turístico um erro fatídico. De
acordo com o autor "reside em não haver compreendido que todo empreendimento tem um
tamanho ótimo". Ou seja, um crescimento desordenado e desorientado pode rumar o

negócio turístico para a verdadeira ineficiência e segundo Boullón (1998) significar o
efeito da crise do crescimento.
0

crescimento do mercado turístico brasileiro se dá ao crescente

desenvolvimento sócio-econômico que surge por motivo da implementação

e a

intensificação da atividade turística no Pais. 0 Brasil, ainda de forma tímida, porém
crescente, podendo se classificar como um mercado turístico competitivo e bastante
atrativo.
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Dado ao crescente diferencial do mercado brasileiro, no ramo do turismo, o
turismo alternativo ganha investimentos e priorização para seu desenvolvimento.
Portanto, para o entendimento inicial do conceito fim — Turismo Rural - e direcionado
ao objetivo do trabalho destrincha-se o conceito de Turismo Alternativo no subtítulo
abaixo.

2.2 Turismo Alternativo

Entende-se por turismo alternativo todo o produto turístico posterior ao turismo
de massa, que tem por objetivo diferenciar-se dele principalmente no que diz respeito
ao meio ambiente (PIRES 2002, p.110).

0 turismo alternativo se objetiva no complemento e diferenciação para
indivíduos que desejam formas não convencionais de descobrir novos horizontes.
0 aspecto diferenciador do turismo alternativo caracterizado pela integração
indivíduos e o meio turístico se destacam com a definição de Eadington & Smith
apud Pires (2002, p. 84):
todo o turismo que se harmoniza com os
valores naturais, sociais e comunitários e que
possibilita tanto aos visitantes como os anfitriões
compartilharem experiências e os benefícios de uma
interação positiva."

Areas de belezas exuberantes, preservadas naturalmente, pouco exploradas,
que contenham vegetação, clima, fauna e flora diversificada e exótica são os pontos
alvos do turismo alternativo. E essas são pontos marcantes na geografia do universo
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da pesquisa, Alfredo Wagner. Praias desertas, florestas de matas nativas, plantas

exóticas são foco deste tipo de complemento turístico.
Existe uma certa compatibilidade entre o turismo alternativo e o turismo rural
no que tange a infra-estrutura e serviços rurais habituais, tais como processo
produtivo de agronegócios.
A seguir, o trabalho é complementado pelas definições de Ecoturismo e
Turismo Rural ; sua contextualização no Estado em conformidade com os objetivos

específicos da pesquisa.

2.3 Ecoturismo

O ecoturismo é um dos assuntos mais fascinantes dos últimos anos. Por ser
complexo e muitas vezes de cunho polêmico, não se tem ao certo seu exato
significado. Tal é sua importância para o mercado que muitos eventos, exposições,
feiras, lançamentos de periódicos e livros foram lançados com o objetivo de divulgar

o eco-turismo (PIRES, 2002).
No ano de

1994, EMBRATUR/ IBAMA/ MICT / MMA elaboraram um

documento intitulado "diretrizes para uma politico nacional de ecoturismo" que define
que a atividade deve abranger a dimensão do conhecimento da natureza, a
experiência educacional interpretativa, a valorização das culturas tradicionais locais e
a promoção do desenvolvimento sustentável (I Seminário de Eco-turismo do DF, do
Entorno e de Goiás, 1996).
De acordo com o The International Ecotourism Society (TIES), "Ecotunsmo é a
viagem responsável a areas naturais, visando preservar o meio ambiente e promover o bemestar da população local'.
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Num conceito similar a definição da TIES, o Ministério do Meio Ambiente,
definiu em 1995, no documento sobre a Política Nacional do Ecoturismo que,
"Ecoturismo é um segmento da atividade turística
que utiliza, de forma sustentável,

o patrimônio

natural e cultural, incentive sua conservação

e

busca a formação de uma consciência ambientalista
através da interpretação do ambiente, promovendo
o bem-estar das populações envolvidas".

Alguns conceitos das bibliografias ressaltam as muitas características do
ecoturismo. 0 conceito de Swarbrooke inspirou uma definição exemplar de
ecoturismo:
"0 conceito de turismo sustentável é aquele que
ocorre em harmonia com a natureza e que visa a
conservação dos recursos naturais para

as

gerações futuras". (SWARBROOKE, 2000, p.19)

No emaranhado das entrelinhas das definições de ecoturismo, o fator que
serve como seiva nas árvores seria a questão da conservação e preservação da mãe
natureza visando não s6 o bem estar do meio ambiente, porém de olhos atentos ao
futuro do ser humano. Portanto, segue com veemência a questão não só da natureza
como artificio de qualidade de vida, mas a preocupação constante do homem em
razão da carência da mesma.
0 turismo ecológico em prática no Brasil não tem muito de ecológico, é
poluidor, utiliza em demasia de produtos não recicláveis e o turista comporta-se com
desprezo ao meio ambiente.
Conforme Pires (2002, p.13) é também intrínseco na valorização do ecoturismo a menção de que os locais de cultura ecológica seriam com paraíso perdido
e a possibilidade de estar se alimentando deste pedaço (Area) do paraíso enquanto
área de preservação.
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Discordando totalmente dessa menção, acredita-se que o homem não seria
ineficaz culturalmente de alojar em seu consciente ou inconsciente a valorização de
algo que ele precisa para viver, no caso a natureza, com algo tão ideológico e
fantasioso.
Embora seja relevante o posicionamento em prol da preservação da natureza,
é substancial e ideológico afirmar que a sua valorização está relacionada com a
cultura do 'paraíso perdido". Julga-se um posicionamento vago e sem alicerces para
ser um fator determinante ao posicionamento do autor.
Para Pires (2002, p.14), o ecoturismo compreende:
1. As viagens recreativas, responsáveis por areas de significativo valor natural, com
a finalidade de apreciar, desfrutar e fundamentalmente entender tanto os problemas
ambientais, no sentido físico, quanto os valores culturais que encerram;
2. 0 apoio à conservação ambiental com o uso dito sustentável dos recursos:
3. A participação da população local para obtenção maxima de benefícios
econômicos do turismo, usando os recursos de maneira racional;
4. A maxima diminuição de possíveis impactos físicos e culturais que essa atividade
possa gerar;
5. A educação ambiental visando a formação e o aprofundamento da consciência
ecológica e respeito aos valores, tanto para a comunidade anfitriã quanto para os
turistas.

Estes pressupostos devem sempre estar a contento para os empreendedores
do ecoturismo, ou seja, a qualidade de empreendimentos ecoturisticos depende
diretamente das características acima para que o negocio turístico seja pertinente
aos anseios dos que procuram a relação de sustentabilidade.
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2.4 Turismo Rural

Segundo Vieira (2004),

o Brasil precisa investir em novas formas de

desenvolvimento. Aquele conceito no qual o desenvolvimento está associado A
busca de novas indústrias deve ficar no passado. 0 Turismo Rural é uma alternativa
econômica para o interior do pais, que aproveita as riquezas naturais, a cultura e os
costumes da população de determinada região.
Turismo Rural é um dos produtos do segmento Ecoturismo ou Turismo
Ecológico. È um produto que atende A demanda de uma clientela turística atraida
pela atividade agropecuária, consumo de bens e serviços no ambiente produtivo
rural, sem a perda da sua identidade histórica, cultural, social, natural e econômica.
A exemplo da definição da EMBRATUR - órgão oficial responsável pela
política turística do pais - que, ao elaborar seu Manual Operacional de Turismo
Rural, adotou um conceito múltiplo

e amplo do que seja o Turismo Rural: turismo

verde, turismo alternativo, turismo interior, turismo doméstico, turismo integrado, e
agroturismo. Assim, o "Turismo Rural" engloba todas as modalidades acima citadas
e que reger reforços para o melhor entendimento do conceito.
A Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) apud Pires (2002, p.127)
lançado pelo Manual Operacional de 1994 oferece a conceituação de Turismo Rural:
74 um turismo diferente, turismo interior, turismo
doméstico, turismo endógeno, turismo alternativo,
agroturismo, turismo verde [...] o turismo rural inclui
todas essas variedades.

8 o turismo do pais, um

turismo concebido por e com os habitantes deste
pais, um turismo que respeita a sua identidade, um
turismo da zona rural de todas as formas."
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Deste modo, conforme o Ministério do Turismo, o Turismo Rural fundamentase em aspectos que se referem ao turismo, ao território, a base econômica, aos
recursos naturais e culturais e 6 sociedade. Defini-se então:
"Turismo Rural é o conjunto de atividades turísticas
desenvolvidas no meio rural, comprometido coma
produção agropecuária, agregando valor a produtos
e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio

cultural e natura/ da comunidade." (MINISTÉRIO

DO TURISMO, 2005)
Desta forma, pelo conceito oficial, o turismo no meio rural agregaria todas as
atividades, indo desde shows e rodeios, peregrinações religiosas, esportes e visitas
as paisagens naturais, preservação dos recursos naturais, até as atividades
hoteleiras, das pousadas rurais e de acompanhamento das atividades agropecuárias.
Numa abordagem do tema Ruschman apud Pires (2002, p. 129) conclui que o
turismo rural se conceitua mais claramente desta forma:
[..] na sua forma mais original e pura, o turismo rural
deve estar constituído sobre estruturas
eminentemente rurais, de pequena escala, ao ar
livre, proporcionado ao visitante o contato com a
natureza, com a herança cultural da comunidade do
campo e as chamadas sociedades e práticas
tradicionais.

A definição de Ruschman esclarece a realidade do estudo a ser abordado no
trabalho e que melhor prioriza a concepção do turismo rural na questão originalidade.
No que tange o estudo a intenção é o aproveitamento de uma fazenda rural, que
oferece a natureza e as práticas do campo numa estrutura classificada como
campestre e atividades relacionadas com a natureza. Na questão originalidade
focaliza exatamente as atividades bucólicas que o meio rural oferece.
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Todavia, dentre das modalidades do turismo alternativo, o turismo rural
caracteriza-se em primeiro lugar, pela hospedagem em ambiente rural. 0 modelo
mais conhecido é o Hotel-Fazenda.

As fazendas —hotel são propriedades rurais que fizeram
parte da história agropecuária do Brasil. Possuem
patrimônio arquitetônico relativamente suntuosos, com
grandes sedes que serve, como meio de hospedagem.
Algumas ainda desenvolvem atividades agropecuárias e
outras se dedicam exclusivamente ao turismo, mantendo
alguns animais e pequenas plantações apenas para
promover atividades lúdicas aos hóspedes. como a
ordenha de vacas e a colheita de frutas, os hotéis
fazendas são empreendimentos que forma construidos no
meio rural com o objetivo de explorar o turismo rural,
oferecendo atividade de pesca, cavalgadas e esportes e,
também, valorizando os aspectos culturais do campo
como a gastronomia e o folclore. As pousadas rurais são
estruturas e em geral menos luxuosas que os hotéis
fazenda, que proporcionam ao turista o desfrute do
espaço rural com mais simplicidade. A Segunda

residência campestre

é

edificações,

via de regra,

localizada a altitude maior proporciona temperaturas mais
amenas. (RODRIGUES apud SALVADOR , 2000, p.

27)

0

Hotel-Fazenda normalmente tem construção moderna, ás vezes

aproveitando partes da propriedade antiga, com o fim de hospedar. Pode-se
também haver espaços rurais que mantém totalmente a construção de origem, com
suas características arquitetônicas, culturais e produtivas e passam a oferecer, em
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seus aposentos, hospedagem e serviços como forma de obter renda extra-adicional
ás atividades de campo. Está então, denominado turismo rural.
É necessário à compreensão dos conceitos de Rodrigues apud Salvador
(2000) para a determinação do elemento de estudo, uma vez que será adotado no
trabalho uma propriedade rural localizada no interior do município de Alfredo
Wagner, denominado Fazenda Campinho como objeto do estudo de caso e análise.
As definições são esclarecedoras já que são pertinentes ao ambiente de
pesquisa e ao tema do trabalho que busca: identificar a possibilidade de
aproveitamento de propriedade rural com intuito de prover o desenvolvimento
do turismo rural no município de Alfredo Wagner — SC, levando em
consideração as informações obtidas pela coleta de dados.

0 turismo rural é a ponte entre o passado da área rural, com seu cotidiano
agropecuário, vida no campo, trabalhos rústicos com o atual, no caso a nova
atividade agregada ao espaço rural - a hospedagem.

2.4.1

Da Agricultura ao Turismo Rural

Segundo Silva (1999) em seu texto "A modernização conservadora dos anos
70", a grande mudança na agricultura brasileira é a passagem do complexo rural
para os complexos agroindustriais que começou nos anos 60, após o processo de
industrialização urbana.
Miller (1990), ressalta que as transformações ocorridas devido
modernização não trouxeram uma grande qualidade de vida para a grande parte da
população rural. Gerou uma pobreza moderna marcada pelo subdesenvolvimento
social.
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A migração para as cidades em busca de melhor qualidade de vida foi
desastrosa, pois as cidades não possuíam estrutura para receber o grande número
de pessoas e os resultados são realidade ainda hoje, na sociedade brasileira.
No entanto, já existem atividades que contribuem para a minimização do
êxodo rural, oferecendo novas oportunidades de trabalho para a localidade,
mantendo-os em sue local de origem. Uma dessas atividades é a agregação do setor
de prestação de serviços.
Muitos empreendedores recorrem a essa alternativa com o objetivo de
diversificar suas atividades, adquirindo uma nova fonte de renda, beneficiando
também, a localidade, visto que, é necessário contar com a mão-de-obra local, com
o espaço geográfico favorável e evidente com as belezas naturais da região.

O ecoturismo apresenta-se com uma alternativa a agricultura e a pecuária,
que deve ser aliada coma preservação da qualidade ambiental.

2.4.2 Turismo Rural em Santa Catarina

Santa Catarina é o destino certo para quem gosta de sossego e tranqüilidade
aliado a natureza exuberante. Berço do turismo rural no Brasil tem variedade de
atrativos e roteiros em todas as regiões. (SECRETARIA DO TURISMO SC, 2005)
De acordo com dados da home page da Secretaria do Turismo de Santa
Catarina são mais de 50 pousadas e hotéis-fazenda, espalhados por cerca de 30
municípios em todas as regiões do Estado, a maioria situada em locais paradisiacos,
com diversidade de cenários — praia, campo, neve, mar, montanhas... — que
oferecem ao turista o que ha de melhor em hospedagem, descanso, lazer e diversão.
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0 Planalto Serrano catarinense é a região mais fria do Brasil, com
temperaturas e sensação térmica muitas vezes inferior a 5°C negativos. E é o único
lugar no Pais onde a precipitação de neve pode vir a acontecer. Nestes dias, podese ver a vegetação coberta pelo orvalho congelado, a neve acumulada nos cantos
das estradas e até mesmo as águas dos rios em estado sólido.
A idéia de transformar fazendas em atrativos turísticos nasceu na Serra
Catarinense há mais de duas décadas. Na região do Brasil onde neva no inverno, os
hotéis-fazenda tornaram-se a melhor maneira de conhecer o cotidiano autêntico do
campo sem abrir mão do conforto. Algumas mantêm características originais,
acrescidas de comodidades. É uma região de campos de altitude, florestas

e

precipícios.
Conforme informações da Secretaria do Estado de SC, Lages, a maior cidade
do Planalto Serrano se destacou a pioneira na atividade de turismo rural no Estado.
Com sua disposição paisagística, a alternativa da comunidade do campo em atrair
recursos fora do município e adquirir uma forma rentável para o homem do campo a
iniciativa de empreendimento na área de hospedagem foi um grande marco no
mercado turístico da Serra Catarinense.
Hoje, a cultura campeira, cujos icones são o homem do campo, as fazendas e
o cavalo, são predominantes na Serra Catarinense. 0 frio, a comida típica, as
histórias de tropeiros contadas ao pé do fogo de chão, os causas, o pinhão, o
chimarrão criam uma atmosfera especial, repleta de calor humano e hospitalidade.
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2.4.3 Planejamento do Turismo Rural

Atualmente para Ansarah (2001, p.66), o planejamento:
74 consiste em um conjunto de atividades que
envolvem a intenção de estabelecer condições
favoráveis para alcançar objetivos propostos. Ele
tem como objetivo o aprisionamento de facilidades e
serviços para que a comunidade atenda seus
desejos e necessidades".

0 planejamento turístico deve ordenar as ações do homem sobre o território a
fim de evitar que este cause danos para o meio ambiente. Este planejamento deve
ser ecologicamente suportado para direcionar o comportamento dos turistas para a
educação ambiental. Para isto existem vários tipos de unidades de conservação
ambiental, como reservas ecológicas, áreas de relevante interesse ecológico,
parques nacionais, reservas extrativistas, florestas nacionais, além das áreas de
proteção ambiental.
A estratégia de Molina (1998) visa uma melhor administração para a própria
área protegida. Portanto, implicam em determinar os valores ecológicos
impactos positivos

e

e os

negativos da área, as atividades que poderão ser

desenvolvidas, ações de manejo e monitoramento da área.
0 planejamento deve estar bem estruturado para atender os objetivos das
áreas de proteção ambiental, necessitando, assim, de um rigoroso controle de
supervisão constante feito por profissionais, administradores e turistas.
Sendo assim, a prática do turismo rural sustentável estaria proporcionando as
comunidades rurais uma nova alternativa de desenvolvimento.
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3 IMPACTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO TURISMO RURAL

A questão do turismo tem importância económica elevada, já que se trata de
uma das indústrias que causa menos impactos ambientais, embora
desenfreado acarrete

o

o turismo

risco de causar impactos ambientais graves. 0

desenvolvimento do turismo em geral e o ecoturismo em particular é capaz de gerar
impactos positivos e negativos como qualquer outro tipo de empreendimento.

3.1 Impactos Economicos

As incertezas sociais

e econômicas implicam na administração de

equipamentos turísticos. A inexperiência em técnicas arrojadas de gestão leva tantos
empresários a mudarem de negócios, evidenciando um mercado de constantes
falências, fusões, vendas e trocas de nomes.
Apresenta-se abaixo dados retirados do documento resultado do I Seminário
de Ecoturismo do Distrito Federal, do Entorno e Goias que aponta com eloqüência
aos impactos positivos e negativos acerca dos empreendimentos "ecológicos" no que
tange aos impactos econômicos:
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Tabela 01: Relação Impactos Econômicos

Impactos Eco n ôm icos

Positivos

Negativos

•

Criação

de
novos
pequenos negócios.

e

•

Aleijamento da população
local gerado pela(s)
operadoras de Turismo.

•

Geração

e

•

Especulação imobiliária.

de

emprego

do

Homem

no

•

Aumento do Custo de vida

da entrada
moeda e divisas

de

•

Aumento da economia
informal

renda

•

Fixação
campo

• Aumento
•

Aumento da arrecadação de
impostos para o município

•

Criação e desenvolvimento
de empreendimentos

•

Descentralizaçãode riquezas

Fonte: I Seminário de Eco turismo do DF, do entorno e de Goiás.(1996)
-

A administração política do município de Alfredo Wagner possui uma
secretaria especifica de turismo e eventos obstinada à realização de pequenos
negócios voltados ao turismo ecológico, já que sua geografia é propicia para tal
segmentação do turismo.
0 ponto de vista levantado pelo depoimento do secretário de turismo e
eventos do município compreende: a questão da facilidade de comunicação para
com a Administração Municipal visto que existe o interesse por parte da cidade na
geração de economia e desenvolvimento. Mesmo com limitações a administração,
ela, busca contribuir com o desenvolvimento de atividades para a comunidade e
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aperfeiçoamento da infra-estrutura rumo ao objetivo de estar apta a receber
visitantes.
No depoimento do entrevistado:
"0 progresso do turismo em Alfredo Wagner tem se
dado de maneira meio tímida. Dentro das limitações,
temos tentado desenvolver atividades que não
geram custos para a Municipalidade, as quais cito:
Construção do Portal Turístico; embelezamento do
Parque Municipal de Exposições: embelezamento

dos espaços públicos da área urbana, tais como
parques, trevo, imediações do Ginásio Municipal,
entre outros." (WAGNER, JULIANO N., vice-

prefeito de Alfredo Wagner, 2006)

Atualmente, o município tem por atividade principal a agricultura. Não diferente
do cenário brasileiro, o êxodo rural é realidade por inúmeros motivos sejam: por falta
de incentivo financeiro para a agricultura através do Governo Federal, perda da
lavoura, ilusão de viver no centro urbano e entre outros.
Com o intuito de diminuir esta característica não marcante, mas de incidência
cada dia mais comum, a adoção de medidas voltadas para novos empreendimentos
no espaço rural acarretará na distribuição de riquezas econômicas para o município.
A implantação poderá trazer, em médio prazo, aumento da renda familiar,
complementado a renda proveniente de produtos agropecuários e seus derivados.
Em longo prazo, existirá a possibilidade de fixar mais trabalhadores no meio rural
como fonte de mão de obra para o empreendimento.
Assim, a organização para a implantação do novo empreendimento, aliado ao
trabalho local, constitui para o produtor e para o município uma nova fonte de renda,
por conseguinte havendo a

diversificação,

a quantidade de emprego

e a
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possibilidade positiva de entrada de recursos oriundos das visitações

e

hospedagens.
Por outro lado, o avanço no mercado de empregos pode elevar o custo de
vida para os munícipes, assim como, um devaneio no mercado formal para o
informal que causa prejuízo aos cofres municipais e estaduais.
Além de tais malefícios, existe a possibilidade de operadoras inseridas na
região seja um obstáculo para a demanda de mão de obra local, o que causaria
engessamento dos novos empregos para os indivíduos da comunidade local.

3.2 Impactos Sociais

Há sem dúvida nenhuma, a necessidade de mão-de-obra qualificada e de uma
estrutura predial classificada como confortável, porém sem perder o aspecto rústico e
interiorano

em prol da agregação de valor ao empreendimento. Não basta

investimento em equipamentos hoteleiro, se não houver profissionais qualificados ao
atendimento do turista, que por sua vez, está cada vez mais exigente.
Não obstante os impactos econômicos, os de cunho social pesam na balança
do empreendimento turístico rural no que diz respeito aos pontos positivos e
negativos abaixo:
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Tabela 02: Relação Impactos Sociais

Impactos Soc ia is

Positivos

Negativos

•

Diminuição do
desemprego

de

•

Diferenças de comportamento
entre turistas e habitantes
locais

•

Melhoria e desenvolvimento
de Infra-estrutura

•

Diferenças
entre
valores
locais e valores que são
trazidos pelos visitantes.

•

Capacitação de mão de obra
local

•

Imigração desordenada

•

Conscientização e educação
da comunidade

•

Auto-estima na comunicação
pela participação direta

•

Aumento das atividades de
lazer

•

Incremento da qualidade de
serviço

•

Divulgação do município

•

Melhoria da qualidade de
vida

indice

Fonte: I Seminário de Eco turismo do DF, do entorno e de Goiás.(1996)
-

Existe a identificação de mão de obra do município no que se refere
profissionalização e aperfeiçoamento de indivíduos no artesanato local. Onde a
Faculdade Estácio de S6 aprofundou pesquisa sobre o assunto catalogando os

artesãos. 0 que ocasiona impacto positivo em busca do crescimento turísticos e
econômicos dos habitantes e de Alfredo Wagner.
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No relato do entrevistado:
T.] mas relato sobre a existência de artesãos
diversos, já visitados e catalogados pela Faculdade
Estácio de Sá, sendo que grande parte das
mulheres artesãs se reúnem nos Clubes de Mães"

(WAGNER, JULIANO N. , vice-prefeito de
Alfredo Wagner, 2006)

Existe uma parceria do município com instituições educacionais que agem
com o intuito de prover conhecimento e desenvolvimento de atividades meios e fins
em virtude da qualificação de mão-de-obra e a preocupação com o níveis de
instruções da população jovem e população interessada no aperfeiçoamento.
Estas parcerias culminam com o curso de tecnólogo em administração,
graduação em pedagogia e projetos de parceira com a Universidade Federal de
Santa Catarina no que diz respeito às descobertas de fósseis no território de Alfredo
Wagner.
No relato do entrevistado, identifica-se a preocupação dos munícipes e da
Administração direta consciente da educação da comunidade e criação de medidas
em função da qualificação de mão-de-obra e qualidade de serviços, visto que ocorre
a realização de cursos preparatórios para a excelência em atendimento a visitantes e
higiene alimentícia.
0 entrevistado afirma que um dos caracteres do município converte na
passagem de viajantes pela cidade e o interesse da comunidade em fazer ligação
com os visitantes. Outro ponto preponderante é a existência de parcerias da
prefeitura com instituições acadêmicas, as quais atribuem tanto para a comunidade
local quanto para os estudantes contribuições de melhorias e os diagnósticos
acadêmicos importantes para a pesquisa estudantil.
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O depoimento informa:
"No ano passado, oferecemos, em parceria com a
Faculdade Estácio de Sá, dois cursos: "Atendimento
ao cliente/turista" e "Manipulação de alimentos", os
quais foram freqüentados por significativo número
de comerciantes que têm ligação com o turista. Pela
situação geográfica em que se encontra, Alfredo
Wagner recebe grande quantidade de viajantes, que
trafegam pelos 62 km. de nossas rodovias. Eles aqui
encontram, sem dúvida, ambientes limpos

e

agradáveis para fazer suas refeições ou estadias."

(WAGNER, JULIANO N. , vice-prefeito de
Alfredo Wagner, 2006)

Pode-se dizer que, há uma preocupação com a qualificação

e o

desenvolvimento do pessoal local. Verifica-se também
A comunidade local aproveita os recursos do município em relação à instrução
educacional com base nos convênios da Prefeitura e quando não satisfeitos com os
cursos oferecidos, direcionam-se para a cidade mais próxima que cedia um campus
universitário. Não obstante incentivos mais profundos de conhecimento e econômicofinanceiros acerca do desenvolvimento humano da comunidade se classificam pela
passividade ou mesmo estagnação por parte da comunidade e órgãos públicos.
Conclui-se que a comunidade local possui consciência da busca pela
qualidade profissional de sua população e investimentos neste setor. Todavia, muitas
vezes quando já profissionalizados os indivíduos buscam novos horizontes em
cidades próximas, visto que o município tem um ponto a ser desenvolvido. Portanto,
a comunidade junto com os órgãos competentes aposta no desenvolvimento
sustentável e a abertura de novos negócios no espaço territorial de Alfredo Wagner.
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Boullón (1998)

defende que o posicionamento do negócio turístico é

genuinamente uma especialidade que exige dedicação constante para melhorar a
qualidade da atenção dedicada aos visitantes. 0 empreendimento deve ser
composto por talentos individuais, mas integrados com um único objetivo: o da
sobrevivência e do bem estar do consumidor, o turista. Para que haja êxito, é
necessário utilizar o diferencial e o principio do empreendedorismo em busca da
qualidade, sob o ângulo do visitante e do prestador de serviços.
Para Werner (2003), o turismo pode dar um exemplo de competência:
T.] Tratamos de seres humanos, trabalhamos com
seres humanos e nos preocupamos com seres
humanos.

0

reflexo de uma mudança nas

administrações públicas e privadas trará uma nova
visão do empregado e poderá caminhar para uma

nova fase da humanidade: a de administrar pelo
bem, com o bem e prol de um mundo melhor".

3.3 Impactos Culturais

É mensurável a quantidade de cidades históricas catarinenses que dependem
do turismo religioso, cultural e histórico. Na verdade, não são poucas e poderiam ser
muito mais. Para isso é necessário um planejamento sério e profissional.
Só no nosso Estado podemos citar algumas mais conhecidas e outras menos:
Laguna, Nova Trento, São Francisco do Sul, Urussanga, Urubici, Balneário
Camboriu, lmbituba, Gravatal, Bom Retiro, São Joaquim, Lages, Florianópolis,
Orleans, Treze Tílias, Joinville, Blumenau e entre outras.
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Tabela 03: Relação Impactos Culturais

Impactos Cu ltu ra is

Positivos
•

Valorização

da

Negativos
cultura

•

local
•

Renovação da identidade

•

Perda da identidade de valores
locais

Preservação e resgate da
historia e das tradições

•

Intercambio

de

manifestações culturais

cultural
•

Descaracterização

e integração

sócio cultural
Fonte: I Seminário de Eco-turismo do DF, do entorno e de Goiás.(1996)

"A

Historia tem dado uma contribuição

primordial ao Turismo. Ao mesmo tempo em que a
Historia é utilizada como atrativo para o Turismo, ele
também o é utilizado como um fator a mais de
preservação e conservação do Patrimônio Cultural
como um todo, seja ele cultural, arquitetônico,
natural, histórico. A principio, o que seria do Turismo
sem a História, e, de certa forma. o que seria da
Historia sem o Turismo, nesse segundo aspecto de
uma forma mais branda". (CARVALHO, Paulo R

Bozzoto, 2002)

Fazer um planejamento sério e responsável para que um titulo de Patrimônio
Histórico da Humanidade não seja utilizado apenas como forma política e sim, como
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forma de proteção e manutenção de nossa história, envolvendo principalmente a
comunidade e cultura local.
Enfim,

levantar a história da região em função da implementação do

empreendimento turístico pode, se feito de forma positiva, ser diferencial competitivo
na escolha dos turistas ao destinar-se ao local.
A iniciativa do levantamento histórico cultural do município já foi dada, com a
implementação de pesquisas históricas feitas pelo Sr. Altair Wagner, historiador e
descendentes de Alfredo Wagner, o fundador da cidade. As pesquisas vão de fatos
históricos pertinentes ao município, arvore genealógica da família Wagner,
construção de um Museu histórico cultural na região de Lomba Alta, comunidade do
Município. Uma vez dada o primeiro passo, visto que a comunidade

e a

Administração têm interesse na cultura local, atinge-se o processo de investimentos
e desenvolvimentos das pesquisas iniciadas.
Este ponto requer um cuidado especial, pois necessita de pessoal treinado
para apoio e recursos financeiro, assim como conscientização dos envolvidos para a
preservação e o resgate da cultura e historia local.
Para amenizar os impactos negativos que surgem como resultado da maneira
inadequada do turismo sustentável, nada mais adequado que se basear em um
planejamento. Desta maneira, deverão ser valorizados os recursos do município,
sejam eles ambientais, culturais ou socioecon6micos. Essa valorização terá êxito á
medida que um planejamento que respeite os caracteres da região seja implantado.
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3.4 Impactos Ambientais

Quando se fala em impactos ambientais logo surgem na lembrança as
degradações da natureza, a falta de consciência ecológica do homem, a extração
desordenada de minerais, a exploração do solo e das matas de nossa Mãe Terra e
assim por diante.
0 Projeto Trilha realizado no território de Alfredo Wagner por um grupo de
pesquisadores de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina em
conjunto com a comunidade local discutiram a questão da degradação ambiental no
município.
Para Seibt op. Cit apud ViceIli et al. (2004) afirmam que

o processo de

degradação ambiental em Alfredo Wagner é potencializado por dois principais fatores
a serem considerados:
1 °) a fragilidade do ambiente natural local, com uma
topografia fortemente ondulada, acompanhada de
solos superficiais, argilosos e facilmente erodiveis,
compondo

uma extensa bacia de captação

e

drenagem e;
2°) a intensa ação antrópica ocorrida desde a
colonização até os dias atuais, ocupando as
margens de rios e encostas das montanhas para
uso agrícola.

A prática da agricultura agregada a não conscientização ambiental no solo do
município trouxe a necessidade da preservação de seus mananciais, rios
vegetação.

e
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Sabe-se que a cada ano que passa o homem apesar de suas explorações
desordenadas, buscam cada vez mais, a tutela e a inclusão do sentimento de cultura
ambiental positiva e, acima de tudo, da necessidade que se cria pela sua escassez,
de proteção com excelência do meio ambiente.
Diante do contexto, o quadro abaixo expõe de maneira clara e objetiva os
possíveis impactos no que tange ao ambiente. A relação desses impactos permeia a
premissa de investimentos ecoturisticos positiva

e negativamente como pode

observar abaixo.

Tabela 04: Relação Impactos Ambientais
Negativos

Positivos

Impactos Am b ie nta is

•

Aumento da consciência

• Extrapolação da capacidade
de carga na exploração e

ambiental

atrativos turísticos
•

Conservação
patrimônio

do
natural

• Depredação

do

meio

ambiente natural

e

cultural
•

Desenvolvimento de uma

• Desequilíbrio ecológico

consciência turística

• Poluição sonora,

visual, do

ar, da água.

•

Stress ambiental

Fonte: I Seminário de Eco turismo do DF, do entorno e de Goiás.(1996)
-

Segundo EMBRATUR (1996), dados mundiais apontam que esse segmento
de mercado é um que mais tendem a crescer, em torno de 20% (vinte por cento) a
cada ano. Estima-se que 10% dos viajantes sejam ecoturistas, ou seja, pessoas que
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tem preocupações com a questão da preservação ambiental e da relação delas com
o meio ambiente.
A questão da sustentabilidade torna o meio ambiente uma variável chave do
desenvolvimento rural, porque reintroduz a idéia de planejamento, organização e
monitoramento em busca do desenvolvimento sustentável, claro e correto.
Por conseguinte tem-se em foco a política econômica que virão a ser
implementadas em detrimento do objetivo proposto. 0 meio rural & justamente onde
há raizes do atraso social do desenvolvimento brasileiro, no entanto, esse atraso
aparece muitas vezes revestido de conceitos e definições suntuosos, tidos como
modernos, mas que na verdade cumpre o papel de business to business, deixando
para trás toda a pratica consciente da utilização da natureza.
Desse modo, planejar o desenvolvimento rural atendendo ao apelo de
questÕes ambientais emergentes é de certo modo reconhecer as múltiplas estruturas
do meio rural para retomar o projeto de construção de novos empreendimentos e
novos rumos de negócios ligados a natureza; e nada como começar com um
desenvolvimento rural economicamente integrado, no que tange a mão de obra local
e a vivencia do campo e ecologicamente prudente, em face de conscientização
ambiental.
Não obstante, leva-se em conta a utilização do meio rural de forma a prevenir
exploração desordenada, obtendo do visitante uma pró-colaboração do
desenvolvimento e preservação ecológica através das atividades campestres.
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4

METODOLOGIA APLICADA

Descreve-se a metodologia utilizada, mostrando quais foram os
procedimentos metodológicos empregados na elaboração do estudo. Logo,

o

trabalho apresenta as seguintes características:

4.1 Classificação da Pesquisa

A pesquisa possui uma abordagem qualitativa e quantitativa. De acordo com
Godoy (1995, p.58), as duas abordagens qualitativa e quantitativa têm por objetivo
T.] a descoberta de novas informações ou relações para a verificação e ampliação do
conhecimento existente [..J. A abordagem adotada é predominantemente qualitativa. A

pesquisa qualitativa para o tema, intensi fica a questão problema de estudo que
considera os elementos e ou fatores preponderantes no meio rural a fim de discernir
e qualificar a atividade turística da região de Alfredo Wagner (SC).
Trivirlos (1987, p.111) sustenta que "Li

a análise qualitativa pode ter apoio

quantitativo, mas geralmente se omite a análise estatística ou seu emprego não é
sofisticado".

Os instrumentos utilizado para as duas abordagens, tanto para a

pesquisa qualitativa quanto para a quantitativa podem ser os mesmos.
Enquadra-se na categoria exploratória, com relação aos objetivos, que por
Santos (1999) é a primeira aproximação de um tema e visa criar familiaridade em relação
ao fato ou fenômeno. Para Gil (1999, p.43 44), as pesquisas exploratórias rem como
-

principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias.

A tendência é o ganho de conhecimento e o aprofundamento de dados. De
inicio, a familiarização e o conhecimento do problema da pesquisa constitui base
para o desenrolar da obtenção de dados. Não obstante, é de suma importância para
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delinear o projeto final da pesquisa. Focaliza-se o objetivo do estudo, seus elementos
base em busca da qualidade da atividade ecoturistica no meio rural.
A pesquisa é considerada descritiva. 0 trabalho tem caráter exploratório e
descritivo, pois pretende proporcionar maiores informações sobre o assunto a ser
estudado na (fase exploratória) e também descrever fatos ou fenômenos após a fase
exploratória, (SILVA E MENEZES apud GOHR, 2001; YIN, 1994). Para Gil (1999,
p.44), as pesquisas descritivas têm como objetivos a descrição das características de
uma população ou fenômeno.
Para a elaboração de pesquisas descritivas é necessário um profundo
conhecimento do problema, saber exatamente o que se pretende com a pesquisa,
quem e o que se deseja medir, quando e quem fará a pesquisa, como e por que
deverá ser feita.
Em relação aos meios, o trabalho se concentra no estudo de caso e se
justifica pela limitação da analise, o município de Alfredo Wagner. Caracterizado por
um único estudo de caso porque envolve apenas uma unidade de analise, o qual se
define pelo município citado acima. Godoy (1995) reforça que o estudo de caso
adota um enfoque exploratório e descritivo, em que o pesquisador pretende
desenvolver um estudo que propõe estar aberto a descobertas.

4.2 Universo da Pesquisa

Segundo Barbetta (2002), a população-alvo correspondente ao conjunto de
elementos no qual se pretende estudar, e para o estudo foi adotado o critério da
população com um todo.
0 elemento desta pesquisa é composto pelo território limítrofe da cidade de
Alfredo Wagner, cujo elemento, representado pelos todos os habitantes do
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município, região Serrana do Estado de Santa Catarina, área rural, durante os meses

de dezembro de 2005 a Junho de 2006.
Na escolha pelo universo da pesquisa a autora adotou

o critério de

acessibilidade em relação à amostra e o universo. 0 primeiro por se tratar de
amostragem não probabilistica, a qual não considera dados estatisticos, e o último
por representar urn universo de conhecimento da autora e de fácil ligação e
obtenção de dados. Explica-se a escolha do universo pela localização do município
pertencente ao Estado, a 110 km da capital de Santa Catarina e pela possibilidade
de acesso a indivíduos e elementos norteadores do problema pesquisa.
Para atender os objetivos da pesquisa, define-se que fazem parte do escopo
deste trabalho os indivíduos que habitam o município de estudo. Isto porque se
pretende verificar os conceitos e fatores determinantes na visão dos moradores
alfredenses. Optou-se por compor a amostra todos os moradores. 0 intuito é coletar
os dados focado na opinião dos entrevistados em virtude do objetivo da investigação.
A fazenda Campinho, situada na localidade de Lomba Alta constitui sede das
pesquisas no que tange aos recursos oferecidos pela propriedade rural em virtude do
tema problema do trabalho.

4.3 Coleta de Dados

Os dados coletados foram de origem primária e secundária. Os de natureza
primária referem-se àqueles que forma coletados pela primeira vez pelo pesquisador
(GIL, 1994). Os secundários, por sua vez, dizem respeito aos dados já existentes em
outras fontes e que neste estudo auxiliam numa melhor estruturação das idéias (GIL,
1994).

Os questionários, entrevistas, textos, documentos, são meios neutros que
adquirem vida definida quando o investigador os une com determinada teoria.
Foram utilizados de vários recursos para análise do estudo, a figura abaixo
ilustra e remete melhor compreensão da coleta de dados do estudo de caso.

Figura 04: Múltiplos recursos para análise do Estudo de caso
Questionário

Artigos da Web
Estudo de
Caso

1
Observação

Entrevista

Documentos históricos

Fonte: autora

As fontes de dados secundários, segundo Richardson (1999, p.253), são
aquelas "que não tem uma relação direta com o acontecimetno registrado, mas
através de algum elemento intermediário". As fontes secundárias apresentam uma
relação de aproximidade com a investigação. Estas fontes contemplam: visitas a web
sites, pesquisa bibliográfica, periódicos, anais, documentos históricos.

0 trabalho foi resultado de pesquisas on-line através de artigos publicados em
sua maioria pela Revista Turismo, home page www.revistaturismo.com.br , durante o
período de novembro 2005 a maio do corrente ano. Preparou-se a leitura de artigos
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definido o assunto do tema problema, turismo rural. Nesta fase procurou-se limitar a
abrangência do tema problema turismo rural. Desde então, iniciou-se pesquisa de
obras pela biblioteca das faculdades UNISUL e das livrarias da grande Florianópolis,
porém pouco sucesso obteve-se com obras completas em relação ao Turismo Rural,
principalmente no que diz respeito, ao Turismo Rural no Estado de Santa Catarina.
Com a ajuda do orientador, consolidou-se a pesquisa por artigos e documentação
especifica do assunto a ser abordado nesta obra.
Para a coleta de dados primários foi utilizada a entrevista realizada em Junho
de 2006 com o Sr Juliano Norberto Wagner, professor e vice-prefeito da cidade,
responsável pela secretaria de turismo e eventos no município de Alfredo Wagner.
Direcionada a questões de administração pública em conformidade ao assunto
abordado no estudo, o qual trouxe a obra informações importantes à cerca do
desenvolvimento sustentável e investimentos no turismo interiorano. Diante do
cenário de possibilidade turística no município, concentrando nos elementos sociais,
materiais no que se refere à mão de obra local, e elementos ligados ao turismo
voltado para a zona rural. Análises, observações e estudos e característica impar do
lugar intensificaram a elaboração da obra em cumprimento dos objetivos iniciais.
Fonte de dados primários utilizou-se também método de observação direta na
área territorial do município de Alfredo Wagner. Buscou-se a identificação de áreas
de exuberante beleza e que instigasse o olhar de visitantes. Considera-se o método
da comunicação como meio básico para obtenção dos dados da pesquisa. De
acordo com Chizzoti (1991, p.90) destaca que "a observação direta é obtida por meio de
contato direto do pesquisador com o fenômeno observado, para recolher as ações dos
atores sem eu contexto natural, a partir da sua perspectiva e seus pontos de vista".

0 método de coleta de dados por questionário também foi utilizado para um
melhor aprimoramento do tema junto à população de pesquisa e com o motivo de
alcançar os objetivos da investigação. 0 instrumento caracteriza-se por cunho
estruturado não disfarçado com perguntas de multi opções facilitando
entendimento do entrevistado, minimizando os possíveis vieses da pesquisa.

o
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Considerando-se as áreas de abrangência do município, definiu-se que a Area
geográfica da pesquisa é o distrito sede (Centro), em função principalmente dos
seguintes fatores: maior acessibilidade, concentração de residências e é a Area que
concentra o maior numero de pessoas.
Nesta pesquisa, é considerada para aplicação a localidade urbana, por três
motivos. 0 primeiro devido ao perfil que se pretende atingir, objetivando a opinião
dos habitantes do município; o segundo motivo pela extensão territorial e a distância
entre as localidades do município que é consideravelmente dispersa uma da outra. E
o terceiro motivo se concentra no fato de que o centro da cidade ser o pólo de

encontro e de comércio, onde a população local se reúne para consumir, ir ao
médico, ir ao banco e entre outros. Um outro fator preponderante para a escolha do
local de aplicação do instrumento de coleta de dados confere ao fato de que esta e a
época de plantio de cebola, fazendo com que os habitantes da cidade estejam,

engajados nas plantações, dificultando o acesso aos elementos da pesquisa.
Além do passo alcançado, em terceiro momento, a concretização da galeria
de fotos dos indicados pontos de visitação turística se tornou realidade. As fotos
incluídas no trabalho foram realizadas pela pesquisadora e muitas delas cedidas pelo

entrevistado Juliano Norberto Wagner que contribui para as imagens fotográficas
contidas na pesquisa.

4.3.1 Definição da população de pesquisa

A população da região de Alfredo Wagner para 2004, segundo o IBGE, era de
369.102 habitantes a população total, sendo 358.180 de população urbana e 10.922
de população rural.
Inicialmente divide-se o município de Alfredo Wagner em 2 grandes grupos,
sendo eles: o centro e o interior. A pesquisa será realizada no distrito Sede (Centro),
considerando três bairros de abrangência, sendo eles: centro, estreito e barracão.
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4.3.2 Cálculo do tamanho da amostra

Para calcular o tamanho da amostra, é necessário especificar um tamanho
aceitável de erro de amostragem e o nível de confiança desejado. Determina-se
nesta pesquisa corno aceitável para atingir os objetivos pretendidos, um erro
amostral de 12%, considerando um nível desejado de confiança de 95%. Como a
amostra possui menos de 10.000 (dez mil) habitantes o calculo da amostra se define
por segundo AAKER (2004).
Aaker (2004) sugere, para calcular o tamanho da amostra, a seguinte formula:

n = 1/ e2
Onde:

n = tamanho da amostra
e = erro annostral

Definindo-se os seguintes dados:
Con fiabilidade (0-) = 2 desvios padrões (95% de confiabilidade)
Erro amostral máximo admitido (e) = 10,02%
Número de elementos da amostra (n) = 86,95
Obtemos:

n = 8730 .86,95/ 8730+ 86,95 =

87 instrumentos de dados

A amostragem utilizada nesta pesquisa é do tipo não-probabilistica por
conveniência e tráfego, pois não há probabilidade conhecida de que um elemento
qualquer da população faça parte da amostra. 0 caráter de tráfego é resultante do
ato de observar e entrevistar pessoas que trafegam por locais públicos sejam
comércios (inclusive supermercados e padarias), ruas principais e movimentadas,
templos, pontos de ônibus. A amostra tem caráter de conveniência, pois o elemento
pesquisado foi auto-selecionado, ou selecionado por estar disponível no local e
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momento da realização da pesquisa. A seleção se deu da seguinte forma: qualquer
transeunte será abordado para responder o questionário, caso ele se recuse, ou não
queira responder, será abordado o próximo a passar.
Devido à definição da pesquisa ser no município sede do estudo de caso, o
trabalho de campo se fez em um único dia da semana, em horários alternados,
manha, tarde e noite.

4.4 Relatório Pré-teste

Na aplicação do pré-teste foram realizadas 04 entrevistas com visitantes da
cidade de Alfredo Wagner, interpelados nas ruas do município, objeto deste estudo.
Os participantes do pré-teste possuem níveis de escolaridade superior incompleto e
superior completo. Optou-se em obter opiniões femininas e masculinas e de faixa
etária entre 26 e 35 anos.
0 método adotado no pré-teste é o de investigação, com o instrumento de
coleta de dados simulando a aplicação da pesquisa de fato. Finalizado o pré-teste,
os respondentes são estimulados a relatar as dificuldades encontradas no
questionário, a respeito do seu entendimento das perguntas bem como as sugestões
para melhorar a construção do mesmo.

4.4.1 Instrumento de Coleta de Dados

A coleta de dados primários foi realizada através de questionário estruturado,
não disfarçado. Construido com perguntas objetivas, com alternativas de resposta
previamente definidas.
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0 instrumento inicialmente desenvolvido foi submetido a um pré-teste.

0

questionário aplicado pelo próprio pesquisador através de entrevistas pessoais,
realizadas com as unidades selecionadas para compor a amostra.
A seguir são apresentadas as etapas do pré-teste que consolidam

o

instrumento final de coleta de dados adotado na pesquisa.

a) Inicialmente o questionário foi constituído conforme anexo 2.

As sugestões dos respondentes do pré-teste referiram-se sobre:
•

Vocabulário das questões;

•

Alternativas de resposta;

•

A ordem das alternativas;

A pesquisadora entendeu que todas as sugestões contribuíam para a melhora
da construção e no entendimento do questionário e, por tanto, acatou a todas as
sugestões.

As questões reavaliadas foram:

Questão 16:
Como era:

16. Qual seu grau de preocupação com os recursos naturais e o meio ambiente?
1 — nenhuma, não tenho
porque me preocupar

2 — as vezes me

4 — raramente me preocupo

5 — nunca me preocupo

preocupo

9 - Não sabe/ não
respondeu
Sugestão: Incluir a opção: sempre me preocupo.

3 — periodicamente me
preocupo
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Como ficou:

16. Qual seu grau de preocupação com os recursos naturais e o
meio ambiente?
1 — nenhuma, não tenho
porque me preocupar
4 — raramente me preocupo

2 — ás vezes me preocupo 3 — periodicamente me
preocupo
5 — nunca me preocupo
6- sempre me preocupo

9 - Não sabe/ não
respondeu

Questão 18:
Como era:

18. Que fatores positivos em numero de 03, o turismo traria para a cidade de Alfredo
Wagner?
1 — emprego

2 - poluição

4 — aumento da população

5 — crescimento
econômico

3 — aumento da
população
6 — renda extra

7- propaganda do município
9 - Não sabe/ não respondeu
Sugestão: Mudar as opções de resposta e corrigir o erro de duplicidade das
alternativas 3 e 4.

67

Como ficou:

18. Que fatores positivos em numero de 03, o turismo traria para a cidade de Alfredo
Wagner?

1 - alternativa de lazer
4 — valorização da mão de
obra local

2 - propaganda do
município

3 — aumento da
população

5 — crescimento
econômico

6 — roteiro do turismo

9 - Não sabe/ não
respondeu

Questão 04:
Como era:
Caso positivo, Você ou sua família tem interesse em optar por este segmento de
turismo?

9- Não sabe/ não respondeu

1- sim
2- não

Sugestão: Para melhor entendimento da questão, no que diz respeito a

opção do turismo como forma de lazer, acrescentou-se a palavra desfrutar na
pergunta.
Como ficou:
Caso positivo, Você ou sua família tem interesse em optar por desfrutar deste
segmento de turismo?
1- sim
2- não

9- Não sabe/ não respondeu
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Foram incluidas duas questões:

1. Com o intuito de acrescer mais informações sobre a questão caracterização da
hospedagem, a seguinte questão foi adicionada:

0 que é mais importante para você no que diz respeito à hospedagem?
12345679-

simplicidade
conforto
as atividades
o prego
a qualidade de serviço
as belezas naturais do lugar
a distancia de sua residência
não sabe/ não respondeu

2.

Foi adicionada a questão seguinte, objetivando a verificação de preferência no

que tange ao tipo de hospedagem.
Qual sua preferência em relação à hospedagem ?
1 -Hotel tradicional
2 -Pousada
3- Hotel fazenda
4- Camping
5- Casa de parentes
9- não sabe/ não respondeu
b) Layout final do instrumento de coleta de dados ficou conforme anexo3.
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4.5 Análise dos Dados

Com a elaboração de tabelas para cálculo de dados da pesquisa aliado aos
gráficos, a análise consistirá de melhor entendimento e visualização. As questões
abordadas, indicadas pela pesquisadora, comportam de teor de informações
importantes para o estudo do trabalho.
Não obstante, faz-se necessário ao complemento da análise a linha figurativa
dos gráficos que objetivam o desenho analítico da tabulação dos dados acolhidos.
Para Mattar (1999, p. 187) os gráficos constituem um too especifico de figura em que os
resultados referentes a uma variável ou mais são apresentados de forma visual.

Por apresentar os resultados por uma única variável o gráfico tipo pizza se
configura o de melhor apresentação.
Neste capitulo serão apresentados os resultados obtidos com a tabulação
simples dos dados coletados na pesquisa. 0 presente capitulo esta estruturado da
seguinte forma:

4.5.1 Perfil da Amostra, onde sera retratado o perfil sócio econômico da
amostra da população estudada;
4.5.2 Conhecimento da população, acerca do assunto abordado no trabalho;
4.5.3 Fatores positivos e negativos,

onde serão descritas informações

referentes a impactos com a possível implementação do turismo no município;
4.5.4 Preferência, onde será descrita a preferência de características quanto
hospedagem;
4.5.5 Abordagem final, análise e considerações no que tange o instrumento de
dados.

4.5.1 Perfil da Amostra

Tabela 05: Sexo dos Entrevistados
Freqüência
Absoluta
41
46

Masculino
Feminino
Não sabem/
O
Não opinaram
87
Totais
Fonte dados da pesquisa

Freqüência
Acumulada
41
87

Freqüência
Relativa
47
53

O

0
100,00

Freqüência
Relativa
Acumulada
47
87

Gráfico 01: Sexo dos Entrevistados
Sexo dos entrevistados

OcA
OMASCULINO
47%
OFEMININO
53%

El NA° SASE/ NM)

RESPONDEU

Fonte. dados da pesquisa

Observa-se que dentre os 87 entrevistados válidos considerados válidos na
pesquisa, o sexo feminino predominou com 53%, sendo que 47% foram do sexo
masculino. Houve uma

diferença

equilibrando o perfil da amostra

minima entre

o

sexo dos entrevistados.
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Gráfico 02: Elementos da Pesquisa
Elementos da Pesquisa

42%

O Centro

1%

Ímr)

O Interior
57%
Não sabei não

respondeu

Fonte dados da pesquisa

Com relação a proveniência dos entrevistados 57% moram ou residem nos
bairros do centro ou no centro do município (centro considera-se os bairros, centro,
aguas frias, barracão e estreito). E 42% residem no interior do município, conforme
gráfico 03. A faixa etária, os jovens entre 16 e 28 anos predominam na pesquisa, a
titulo de informação a média calculada da idade dos entrevistados é de 19 anos.
Gráfico 03: Grau de Escolaridade
OAnalfabeto

Grau de Escolaridade

CI Ensino Fundamental

0%
O Tecnico

0%

Cl 2° completo
20%

• 2° incompleto
O Superior incompleto

26%
• Superior completo
25%
O Superior completo (pos.
mestrado. doutorado)
• Não sabe / não respondeu

Fonte: dados da pesquisa
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A opção que apresenta maior freqüência de respostas, com 25%

do total,

possui nível segundo grau completo, quase empatado estão os que possuem 2° grau
incompleto, com

26%.

Dessa forma constata-se

que

ambas opções são

responsáveis pela maior representatividade da escolaridade dos pesquisados.

Logo em seguida ficaram os respondentes que possuem nível técnico que
representa 20% , inclui principalmente técnico de enfermagem e 13% nivel de ensino
fundamental que enquadra de 1a a 4a série. Verifica-se pela figura a seguir:

Tabela 06: Profissão dos Entrevistados
Freqüência
Absoluta

Freqüência
Acumulada

Freqüência
Relativa

Freqüência
Relativa
Acumulada

35

35

40,23

40,23

15

50

17,24

52,24

2

52

2,30

52,30

4

56

4,60

56,60

8

64

9,20

65,20

23

87

26,44

90,44

Estudante
Agricultor
Funcionário
público
Trabalhador
temporário

Empresário
Outros

Não
sabem/não
0
opinaram
Fonte: dados da pesquisa

87

87.00

O gráfico 04 em forma de pizza traduz os resultados obtidos da pesquisa no

que diz respeito da ocupação dos entrevistados.
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Gráfico 04: Ocupação dos Entrevistados

Ocupação dos entrevistados

Estudante

O Agricultor
Funcionário
público
1:1 Trabalhador
temporário

9%
5%
2%

1:1 Empresário

17%
11 ni itrnc

Fonte: dados da pesquisa

Verifica-se que o número de estudantes destacam-se com 41% entre a
demais, seguida por alternativa outros que representam 26% (nessa alternativa se
enquadram os indivíduos que tern ocupação no comercio, tais como balconistas,
recepcionistas, caixas de supermercados), com 17% dos entrevistados são
agricultores, em empate correspondendo a 9% das entrevistas os empresários e os
que não opinaram também com a mesma porcentagem. Trabalhadores temporários
com 5% e funcionários municipais e estaduais com 2% de representatividade.
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Tabela 07: Renda Mensal
Freqüência
Absoluta

Freqüência
Acumulada

Freqüência
Relativa

Freqüência Relativa
Acumulada

(-) R$ 350,00

22

22

25,28735632

25.28735632

R$350,00 - R$
500,00

12

34

13,79310345

35,79310345

R$ 500,00 - R$
650,00

11

45

12,64367816

46,64367816

52

8,045977011

53.04597701

62

11,49425287

63,49425287

65

3,448275862

65,44827586

87

25,28735632

90.28735632

R$ 650,00 - R$
1000,00
R$ 1000,00 - R$
2000,00

10

R$ 2000,00 - R$
5000,00
Não sabem/não
22
opinaram
Fonte: dados da pesquisa

Verifica-se uma distribuição da renda familiar similar, sendo que o item com
maior número de respondentes (22) não sabem ou não responderam a questão.

Na

posição do que responderam o instrumento de coleta de dados 25% recebem menos

de R$ 350,00 por mês e 13.79% possui renda entre RS 350,00 ã R$500,00.

Uma

minoria declarou receber entre R$2.000.00 e R$ 5.000.00 representando 3,44% dos
entrevistados.
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Tabela 8: Pessoas por residência

Freqüência

Freqüência

Freqüência

Freqüência Relativa

Absoluta

Acumulada

Relativa

Acumulada

1

2

2

2,298850575

2.298850575

2

9

11

10,34482759

12.34482759

3

28

39

32,18390805

43,18390805

4

23

62

26,43678161

65,43678161

Acima de 4

24

86

27,5862069

89,5862069

1

87

1,149425287

Não sabem/não
opinaram

Fonte: dados da pesquisa

Gráfico 05: Pessoas por residência
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Em contrapartida a renda mensal, resultou

na questão quantidade de

moradores nas residências , a seguinte porcentagem: 9% dos entrevistados não
quiseram opinar, assim corno, 9%

moram corn no máximo duas pessoas. Já 30%

dos entrevistados moram corn o número de 3 pessoas na residência,

24% com 4

pessoas e totalizando 26% moram cinco ou mais individuos opor residência.

4.5.2 Conhecimento da População

Este

módulo

busca apresentar os resultados de questões quanto a

conscientização e conhecimento do assunto objeto do trabalho. Abordam-se os

apontamentos mais relevantes.

Tabela 09: Conhecimento da população sobre Turismo Rural

Freqüência
Absoluta

Freqüência
Acumulada

Freqüência
Relativa

Freqüência
Relativa
Acumulada

SIM

63

63

73,25

73,25

NÃO

12

75

13,95

76,95

Não sabem/não
opinaram
11
Fonte: dados da pesquisa

86

12,79

87,79
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Considera-se que 63% da população entrevistada já ouviram falar de alguma
maneira do Turismo Rural, porém 12% ainda não têm conhecimento sobre o que é
turismo rural. Já uma quantidade expressiva de pessoas não quis opinar sobre a
questão totalizando 11%.

Gráfico 06: 0 que é Turismo Rural?

0 que é Turismo rural?
O Turismo no meio rural
O Turismo em harmonia

com a natureza
• Turismo fora de casa
OTurismo na serra
El Passeios na florestas
Não sabe/ não
respondeu

Fonte: dados da pesquisa

Porém, 62% representam a população da amostra que diz que turismo rural
define-se pelo turismo no meio rural, 26% define turismo rural sendo o turismo
praticado em harmonia com a natureza
sobre o assunto.

e 6% não sabem ou não quiseram opinar

-

s

4.5.3 Fatores

Tabela 10: Turismo em Alfredo Wagner
Freqüência
Freqüência
Acumulada
Absoluta
64
64
SIM
83
19
NM)
86
Não sabem/não
opinaram
3
Fonte. dados da pesquisa

Freqüência

Freqüência Relativa

Relativa
74,41
22,09

Acumulada
74,41
86,09

3,48

86,48

Gráfico 07: Potencial da pratica do Turismo em Alfredo Wagner
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Fonte: dados da pesquisa

Dos 87 questionários válidos, um total de 64% optariam por fazer turismo na
cidade de Alfredo Wagner, sendo 19% disseram que a cidade não seria opção para o
turismo, conforme gráfico 07.

Tabela 11: 0 que motiva ir a Alfredo Wagner?
Freqüência Freqüência
Acumulada
bsoluta

Freqüência Freqüência Relativa
Acumulada
Relativa

Clima

10

10

12,82

12,82

Parentes

12

22

15.38

25,38

Amigos

13

35

16,66

38,66

Belezas naturais

26

61

33.33

68,33

Vegetação

3

64

3,84

64,84

Produtos agrícolas

1

65

1,28

65.28

13

78

16,66

81,66

9

87

11,53

Cidade Natal
Não sabe/ não
respondeu
Fonte: dados da pesquisa

Gráfico 08: Que motiva ir a Alfredo Wagner?

0 que motiva ir ã Alfredo Wagner?
Clima

10%

15%

11%

El Parentes

14% O Amigos
0 Belezas naturais

ID Vegetação

1%
3%

Produtos agricolas

15% us Cidade Natal
31%

O Não sabe/ não respondeu

Fonte: dados da pesquisa

Na tabela 11. verifica-se a freqüência com que as respostas foram dadas. As
alternativas de vegetação com 3% de incidência foi indagada pelos entrevistados que
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relataram a preferência da opção beleza natural abrangendo também a vegetação do
território alfredense.
Procurou-se saber, caso os entrevistados escolhessem a cidade de Alfredo
Wagner para realizar turismo, o que levaria os individuos a estar fazendo turismo na
cidade. Identificou-se um bom número de respondentes que optariam pelo turismo
na cidade em virtude das belezas naturais que existem com incidência de 31%, os
motivos de amizade, pelo município ser cidade natal abrange 15%

e 14%

respectivamente. Um total de 10% afirmou não saber ou não responderam a
questão. e somente 1% iria a cidade para fazer turismo devido aos produtos
agrícolas.
Tabela 12: Fatores positivos identificados pelos entrevistado

em vista do

turismo rural

Freqüência
Absoluta

Freqüência
Acumulada

Freqüência
Relativa

Freqüência
Relativa
Acumulada

Alternativa de
Lazer

56

56

25

25

Propaganda do
Município

36

92

16,07

72,07

11

103

4,9

96,91

11

114

4,91

107,91

166

23,21

137,24

48

214

21,42

187,42

10
respondeu
Fonte: dados da pesquisa

224

4,46

218,46

Aumento da
População
Valorização da
Mão-de-obra
Local
Crescimento
Econômico
Roteiro
Turístico
Não sabe? Não

81

Nas tabelas 12 (p.79) e 13 (p.80) pode-se averiguar os fatores preponderantes
face aos impactos positivos e negativos os quais a população da amostra verifica
acerca do turismo no municipio. A tabela 12 intensifica os fatores positivos, onde
25% de representatividade que afirma que com a implantação do turismo rural, a
cidade seria uma alternativa de lazer para os moradores e visitantes, 23,21% vêem o
crescimento econômico para a cidade, 21,42% acreditam que Alfredo Wagner seria
roteiro turístico e 4,91% da amostra declara que o aumento da população e

a

valorização da mão de obra local se destacariam positivamente.

Tabela 13: Fatores Negativos identificados pelos entrevistado em vista do
turismo rural
Freqüência Freqüência Freqüência
Relativa
Acumulada
Absoluta
Desvalorização da MOB
Local

Freqüência
Relativa
Acumulada

43

43

21,39

21,39

6

49

2,98

45,98

55

104

27,36

76,36

Desconhecidos na rua
Exploração desordenada
da natureza

28

132

13,93

117,93

59

191

29,35

161,35

Não sabe/ não respondeu

10

201

4,97

195,97

Aumento da População
Preço do comércio
elevado

201

Fonte: dados da pesquisa

100
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Gráfico 09: Fatores negativos para o turismo rural
Fatores Negativos para o Turismo segundo os
0Desvalortzação da MOB
entrevistados
Local

O Aumento da População

70
55

60
50

59
O Preço comercio elevado

43

40

28

30
20
10

6

O Desconhecidos na rua

E Exploração desordenada da
natureza
ONão sabei não respondeu

o
Fonte: dados da pesquisa

A tabela 13 é resultado da questão: aponte três fatores que você ache
negativo para a cidade de Alfredo Wagner com o incremento do turismo rural. No que
se refere aos fatores negativos diante da implantação do turismo rural em Alfredo
Wagner. 28,37% afirmaram que a exploração desordenada da natureza representa
a maior incidência, em segundo, a amostra acredita que os pregos do comércio
elevariam com a implementação do turismo rural corn 26,97%, quase 21% receiam
a desvalorização da mão de obra local e 2,79% acreditam que com o aumento da
população proveniente do turismo rural seria um fator negativo para a cidade.
Finalizando este subtitulo enquadra-se a preocupação da amostra no que diz
respeito aos recursos naturais e ao meio ambiente. A questão abordou o grau de
preocupação dos transeuntes face a manutenção e conservação dos recursos
naturais e meio ambiente como um todo.

g3

Tabela 14: Preocupação com meio ambiente
Freqüência Freqüência Relativa
Acumulada
Relativa

Freqüência
Absoluta

Freqüência
Acumulada

Nenhuma

0

0

0

0

As vezes

31

31

35,63218391

35,63218391

periodicamente

17

48

19,54022989

50,54022989

Raramente

1

49

1,149425287

49,14942529

Nunca

2

51

2,298850575

51,29885057

Sempre
Não sabe/ não
respondeu

34

85

39,08045977

90,08045977

2

87

2,298850575

87,29885057

Fonte: dados da pesquisa

Gráfico 10: Preocupação com Recursos Naturais

Preocupação com Recursos Naturais
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38%
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Fonte: dados da pesquisa

MIAs vezes
0 Raramente
0 Sem pre

84

0 resultado foi o seguinte: 39,08% da população entrevistada declaram que
sempre se preocupam com o meio e os recursos naturais, 35,63% a fi rmam que as
vezes se preocupam. 19,54% incidem sobre o grau periódico de preocupação. Já
2,29% declaram nunca se preocupar com os recursos e o meio ambiente.
Este questionamento é de grande valia para o estudo. Já esperasse um
posicionamento positivo dos habitantes do município em prol do desenvolvimento
ético e sustentável da região.

4.5.4 Preferências

Neste modulo verifica-se

o questionamento a cerca das preferências e

relevâncias que os investigados da pesquisa ressaltaram. Os resultados obtidos

podem ser visualizados pelas tabelas e figuras a seguir.
Gráfico 11: Preferência por meio de hospedagem

ID Nãosabem/ Não
respondeu
Si Casa de parentes

13

0 Camping
43
O Hotel fazenda

1

El Pousada

O

10

20

Fonte dados da pesquisa

30

40

50 0 Hotel tradiconal
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A respeito do fator hospedagem solicitou-se aos entrevistados duas variáveis.
A primeira condiz à preferência no tipo de hospedagem. aonde as alternativas vão
desde casa de parentes a hotel tradicional e a segunda se refere ás caracteristicas
preferências dos indivíduos no que tange a hospedagem.
Verifica-se a predominância de preferência para o Hotel fazenda com 49,42%
de incidência, em segundo com 17% a pousada e logo após o camping com 14% de
representatividade, preferem com 5.74% o hotel tradicional e os 1% não sabem ou
não opinaram sobre o assunto.
Outra indagação feita considera as características da hospedagem. Como
nessa questão os entrevistados tiveram dificuldade em optar por a mais importante
caracteristica , abriu-se o leque de alternativas. Portanto, as somas das respostas
excedem o número de instrumento de dados aplicados, conforme tabela 15.
Relevante considerar que 100% dos questionários válidos responderam esta
questão.
Tabela 15: Características preferenciais em hospedagem
Freqüência
Absoluta

Freqüência
Acumulada

Freqüência
Relativa

Freqüência Relativa
Acumulada

Simplicidade

0

0

0.00

0.00

Conforto

39

39

30,95

30,95

Atividades

4

43

3.17

42,17

preço

15

58

11,90

54,90

17

75

13,49

71,49

34

109

26.98

101,98

1

110

0.79

109.79

126

12,70

122.70

Qualidade do
serviço
Belezas
naturais
Distância da
residência

Não sabe/ não
16
respondeu
Fonte. dados da pesquisa
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Gráfico 12: Características preferenciais em hospedagem
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Fonte: dados da pesquisa

4.5.5 Abordagem Final

Em vista de atender ao objetivo geral da pesquisa, a familiaridade com que o a
pesquisadora adquiriu com

o auxilio dos dados secundários proporcionou

o

estabelecimento de considerações acerca da análise da possibilidade de incremento
do turismo rural no município de Alfredo Wagner, sugerindo a implantação de
pousada ou hotel fazenda na região. As premissas da pesquisadora no que diz
respeito ao conhecimento por parte dos entrevistados em relação a o assunto
turismo ecológico e turismo rural fizeram realidade. A tendência da pesquisa no
âmbito geral atende ao grau de conhecimento ou insuficiência deste assunto.
De acordo com as interpretações advindas das respostas tabuladas
considerou-se que o entrevistados têm consciência do que seja turismo rural e que
ele está inserido no contexto rural, originando um percentual de 63%.
Sabe-se que todo e qualquer negócio a ser implementado constitui de valores
positivos e negativos perante o meio ambiente, sociedade, pessoas, em vistas de
uns ou de outros. Fato esse que ressalta a importância de estudos pré-
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empreendimento e um planejamento que insira o grau de impacto de tais fatores. A
pesquisa procurou mostrar, a opinião dos entrevistados perante os impactos que
podem trazer para a comunidade.
Diante do disposto, os fatores positivos que os elementos da amostra
elegeram; deu-se pelo impacto social atrelado a alternativa de lazer e roteiro turístico
que fariam do município um novo palco de empreendimentos e negócios ligados ao
turismo ecológico e turismo rural e de âmbito econômico financeiro onde 25% da
população pesquisada acreditam que resulta dos negócios turísticos em favor de
Alfredo Wagner.
Em contrapartida, incide fatores que prejudicam que algo forma a população,
os visitantes e ate mesmo os empreendimento. Dos abordados, a exploração
desordenada da natureza predomina corn 29% de incidência, o que leva a crer que a
amostra possui consciência ambiental

e consegue evidenciar com grau de

preocupação com os recursos naturais incidindo em 39%, os quais sempre se
preocupam e 35% que às vezes se preocupam.
Levantando a hipótese de empreendimento na região, tem-se a estimativa que
dos 87 entrevistados, 46% preferem se hospedar em hotel fazenda, sendo em
segundo lugar as pousadas com porcentagem de 16% e em seguida os camping
com 13% de representatividade.
Diante disto, as características representadas pelo conforto, belezas naturais,
simplicidade, atividades, preço, qualidade de serviço

e distância da residência

demonstra as alternativas sugeridas pela pesquisadora. Tais alternativas objetivam
levantar os aspectos eminentes de hospedagem

e

prioritariamente obter

conhecimento a cerca das preferências. Neste sentido, 30% da amostra julga o
aspecto conforto o mais importante para uma hospedagem, em segundo lugar uma
hospedagem aliada As belezas naturais do lugar seria uma escolha dos
entrevistados incidindo 27%.
Essas informações vão de encontro e estão interligadas umas nas outras no
que tange aos recursos naturais, sua valorização, manutenção e preservação, assim
como, estereótipo de hospedagem e seus caracteres peculiares.
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Para melhor identificar o perfil sócio econômico da população considerou-se,
para esta pesquisa, a população do município de Alfredo Wagner que é
caracterizado de acordo com a renda familiar, faixa etária, sexo, escolaridade,
ocupação.
Existe a predominância de 53% do sexo feminino concomitantemente 47% do
sexo masculino, portanto há uma notória diferença entre as percentagens da
população amostral. Sendo identificada esta variação, os pesquisadores salientam
que devido a coleta de dados por trafego se pode encontrar nos horários das
entrevistas a presença de um publico um pouco maior do sexo feminino. Pelas
menções de idade, o público jovem de 17 a 23 anos formam com predominância os

indivíduos da pesquisa com mais de 50% dos entrevistados em função dos horários
das entrevistas que atendia o fluxo dos estudantes e trabalhadores da região centro
do município de Alfredo Wagner. Dos entrevistados 57% residem no centro ou em
torno do centro da cidade, isso porque, muito se deu ao fato da entrevista ser
realizada nas ruas do centro do município.
No que diz respeito a situação escolar dos respondentes a maior
representatividade fica claro na medida que se constata com 25% do total possui
nível segundo grau completo, e

ainda quase empatados são os que possuem 2°

grau incompleto, com 26% da freqüência. Logo, pode-se dizer que
aproximadamente 50% dos moradores residentes na região centro urbana de Alfredo
Wagner possuem uma bagagem de conhecimento intelectual dito de patamar
mediano.
Face as exigências do mercado e o contexto econômico da região do estudo
40% não possuem renda, por ter ocupação de estudante. Todavia, muitos
estudantes da amostra trabalham na lavoura de cebola com seus pais. Uma
incidência de 26% da amostra detém seus proventos através de instituições de
empresas privadas, como padarias, comércio varejista e, logo se destacam os
agricultores com 17% de representatividade. Este número de representação dos
agricultores so não foi maior devido a época de plantação de cebola, produto que
gera econômica do município. Pelo presente disposto avalia-se a representatividade
dos estudantes mediante ao limite da região centro de Alfredo Wagner por possuir
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instituição de ensino que confere educação gratuita para os habitantes do centro e

de todo o interior do município.
No entanto a população estudada

referente a variável renda familiar

apresentou os dados a seguir. Com maior número de respondentes 25% da amostra
optam por não responder ou não sabem a renda mensal, onde se encaixa os
estudantes e pessoas que preferiram não revelar o quanto ganha fi nanceiramente.
Na posição do que responderam o instrumento de coleta de dados 25% recebem
menos de R$ 350,00 por mês e 12,63 % possui renda entre R$ 350,00 à R$ 500,00,
esta situação reflete o cenário do produtor rural. Declararam

receber entre

R$2.000,00 e R$ 5.000,00 a incidência de 11% dos entrevistados, os últimos

profissionais do comércio e pessoas ligadas a órgãos públicos.
A pesquisadora considera a pesquisa rica em argumentos e considerações no
que tange ao tema problema abordado. Adquiriram-se grandes conhecimentos
práticos diante do envolvimento dos pesquisadores em prol de uma pesquisa clara,

concisa e que englobasse as variáveis pertinentes.
Diante dos dados prontamente analisados e interpretados obteve-se com um
equilíbrio sucesso em relação aos propósitos da pesquisa. Haja vista que os
questionamentos do instrumento de coleta de dados estão intimamente ligados ao

objetivo geral e objetivos específicos do tema problema.

4.6 Limitações da Pesquisa

Algumas limitações referentes à pesquisa, à coleta de dados e análise
surgiram no decorrer do trabalho.
Gil (1994) escreve que o método de estudo de caso apresenta limitações,
sendo que a mais grave delas, refere-se a dificuldade de extensão dos resultados
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obtidos [...]. Isto porque análise se refere apenas uma unidade, a propriedade rural
Fazenda Campinho.
No que tange a escolha de pesquisa (estudo de caso), a pesquisa se torna
singular

e desencadeia interpretações da autora que influencia diretamente na

análise dos dados coletados,

e nos métodos adotados para tais.

0 método

observação direta de Goleta de dados é pertinente a esta limitação pois evidência de

maneira concreta a opinião do pesquisador. Lucke e Andre apud Ghorn (2005)
afirmam que cada caso é estritamente único e singular e que todo estudo de caso é
considerado qualitativo.
Justamente em face a subjetividade que o autor necessita controle, pela
opinião inserida no estudo, pelo julgamento de seus elementos para que a analise
não saia da normalidade de urn estudo acadêmico.

Existe a limitação do trabalho em função da escolha quanto a coleta e
interpretação dos dados já que poderiam ser utilizadas outras formas, igualmente
anteriores comentado.

A questão do tempo em relação a confirmação da entrevista com a
Administração pública do município também foi elemento limitador da pesquisa. A
visitação dos pontos turísticos em tempo hábil indicou limitação da pesquisa, pois
havia atrativos turisticos da região que os moradores não tinham conhecimento da
localização. Ocasionando em alguns casos a não visitação do local.

(

5
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POTENCIAL PARA TURISMO RURAL - ALFREDO WAGNER — Fazenda
Campinho (SC)

No presente capitulo apresenta-se o potencial cultural do município de Alfredo
Wagner (SC) para o turismo rural e suas ligações com recursos naturais e atrativos
turísticos do Planalto Serrano de Santa Catarina.
Este capitulo foi desenvolvido para atender os critérios de analise dos
objetivos do trabalho sobre a possibilidade de um empreendimento voltado para o
Turismo Rural. Para o estudo e analise de tais objetivos é preciso através do modo
descritivo caracterizar o universo da pesquisa. Sendo assim, o estudo focaliza os
aspectos históricos, localização, geografia, infra-estrutura e o potencial turisticocultural do município.
Incorpora o espaço rural da Fazenda Campinho, como núcleo do objeto de
estudo e análise do aproveitamento de propriedade rural com

o objetivo de

desenvolvimento rural e crescimento da economia local.

5.1 Aspectos Geográficos

Alfredo Wagner localiza-se a 120 Km da capital, margeado pela BR-282 no
sentido Florianópolis — Lages e pela SC — 302, sentido Florianópolis — ltuporanga. A

cidade possui

733,42 Km 2 em extensão territorial, numa altitude de 480 m acima do

nivel do mar; com uma população de aproximadamente 8.730 mil habitantes.
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Figura 05: Localização do Município Alfredo Wagner (SC)
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Fonte: CIASC — Mapa Interativo

Alfredo Wagner é dos 293 municípios integrantes do Estado de Santa
Catarina. Localizado à latitude sul de 27°42'00" da linha do Equador e longitude
oeste 48°59'30" do meridiano de Greenwich, situa-se na região mais alta da bacia
hidrográfica do Rio Itajaí.

5.2

Aspectos Históricos

Descritas informações sobre a colonização e historia de municipalização de
Alfredo Wagner como forma de situar o leitor no universo da pesquisa.
O Município teve, como primeiros habitantes, Sera fi m Muníz de Moura e seus
familiares, que chegaram em 1840 e estabeleceu-se as margens do Rio Itajai do Sul,
no lugar hoje denominado Vila do Catuira.
0 mapa a seguir complementa a localização do município perante o limite da
area territorial:

Figura 06: Limites do Município de Alfred o Wagner (SC)
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Fonte: CIASC — Mapa Interativo

As primeiras tentativas de colonização foram feitas por 19 soldados, nas
proximidades do morro do trombudo, mas não tiveram êxito devido à neve abundante

e as chuvas que, durante três anos consecutivos, assolaram a região, provocando a
retirada dos mesmos para o lugar ignorado.
Em 1853, o Imperador Dom Pedro ll fundou a Colônia Militar de Santa Tereza,
na atual Vila Catuira, destinada a ser um posto de colonização pela Fundação
agrícola e um destacamento militar que servisse de barreira as incursões dos indios,
além de um ponto de união entre o litoral e o sertão.

Distrito criado com a denominação de Barracão ex-povoado, pela lei municipal
n° 116, de 24-10-1956, desmembrado do distrito de Catuira, subordinado ao
município de Bom Retiro.
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Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o distrito de Barracão figura no
município de Bom Retiro. Elevado ã categoria de município com a denominação de
Alfredo Wagner, pela lei estadual n° 806, de 21-12-1961, desmembrado de Bom
Retiro. Sede no distrito de Barracão atual Alfredo Wagner.
Finalmente a expansão da colonização alemã da Grande Florianópolis chegou
também até Alfredo Wagner pela reemigração sobretudo dos agricultores em busca
de novas terras.
0 nome do município foi dado em homenagem a Alfredo Henrique Wagner,
homem que, por mais de meio século, se dedicou ao trabalho e ao desenvolvimento
do Município. Seu trabalho estendia a ações voluntárias a comunidade, projetos de
ajuda a enfermos, pessoas necessitadas e excluídas da sociedade.

5.3 Hidrografia

Localizado na Serra Geral, entre o litoral e o planalto catarinense, o Município
destaca-se pelo relevo acidentado de superfícies onduladas e montanhosas. 0
relevo ora acidentado por vales

e pequenos canyons é servido por bacias

hidrográficas.
Por tal aspecto,

o Governo de Santa Catarina concedeu ã cidade a

denominação de "cidade das nascentes", a qual rotula com excelência a
característica marcante do município.
Por se destacar pelas maravilhosas paisagens de rara beleza a região de
Alfredo Wagner (SC), atrai estudos no que se refere a pesquisas exploratórias de
peças arqueológicas que se encontram na região.
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5.4 Clima

Por estar na faixa de
características variadas

em

transição
relação

entre o litoral e a serra, apresenta

A altitude e ao clima além de indices

pluviométricos elevados e constantes durante praticamente todo o ano. Alfredo

Wagner possui uma população aproximada de 8.000 habitantes e sua economia é
proveniente essencialmente da zona rural, onde mais de 70% dos moradores vivem.
0 clima também é atrativo, classificado como mesotérmico úmido, com verão

fresco e temperatura média de 17,7°C.
Principalmente na estação

do inverno, o clima é elemento chave da

característica da temperatura branda da serra catarinense.

0

costume da

comunidade local complementa os aspectos turísticos no universo em estudo, pois

vem a garantir na simplicidade das propriedades rurais atividades e momentos
campestres, tal como o aquecimento das casas através do forno a lenha, típico da
comunidade local.

5.5 Aspectos Econômicos

Alfredo Wagner

é constituída por descendentes dos imigrantes alemães e

italianos. A cultura italiana e alemã é evidente nos traços da personalidade e perfil
dos moradores do município.
Existe entre os mais idosos da comunidade e em certas famílias a adoção do
idioma alemão entre os membros.

0 idioma é falado naturalmente entre os entes,

fazendo parte da cultura do local; identificado principalmente na zona rural do
município.

Dentre os estados brasileiros, Santa Catarina tem a

liderança em area

cultivada e produção do município pode ser mostrada através da tabela abaixo:
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Tabela 16: Area, produção e produtividade média dos principais municípios
produtores de cebola do Brasil, 2004.

Municípios

Area (ha)

Produção (t)

Produtividade
(kg/ha)

ltuporanga - SC

4.800

120.000

25,00

Alfredo Wagner - SC

3.500

70.000

20,00

São José do Norte - RS

2.000

40.000

20,00

São José do Rio Pardo - SP

1.800

63.000

35,00

Aurora - SC

1.800

45.000

25,00

lmbuia - SC

1.400

35.000

25,00

Monte Alto - SP

1.250

31.250

25,00

Canguçu - RS

1.200

7.200

6,00

Angelina - SC

950

11.400

12,00

Divinolândia - SP

920

24.270

26,38

Fonte: IBGE (2005)

A economia do município baseada na agricultura e na pecuária, com destaque
para as plantações de cebola que se encontra em segundo lugar no Estado de Santa
Catarina de acordo com a tabela cuja fonte IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas).
Como se pode notar a agricultura é ponto forte na economia do municipio. Da
produção de cebola advém os recursos financeiros e renda familiar da população.

Voltada para este setor de mercado, a visão de investimentos em novos mercados
como o de turismo ainda não se faz realidade, apesar do manifesto em função dos

recursos naturais que são realidade.
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5.6 Aspectos Naturais

Neste tópico, apresenta-se o aspecto geográfico do universo da pesquisa com
o intuito de prover conhecimento a cerca das caracteristicas naturais do local

e

particularidades do meio ambiente estudado.
Muito do turismo rural se deve a natureza, quase em sua totalidade ou pelo
menos grande porcentagem de procura no ramo do turismo ecológico se faz por
merecer em virtude do meio ambiente e suas belezas. Alfredo Wagner não sai desta
rotulação

e institui através de sua população, administração pública

sustentabilidade estes caracteres. Para tanto

e sua

é necessário ir muito além da

conscientização ecológica e partir para a ação ecológica e correta utilização dos
recursos naturais.
A cerca dos fatores de ação ecológica, mas atentamente a preservação do
meio ambiente, utilização

e conservação

dos recursos naturais, ressalta a

administração local as menções a seguir:
"Sobre esses fatores, temos trabalhado de maneira
eficaz, através de ações concretas, com resultado

imediato, dentre

os

quais: reflorestamento

do

Parque Municipal de Exposições, onde estão sendo
substituidas árvores exóticas por 100% de espécies
natives de Alfredo Wagner, grande parte delas
frutíferas, o que atrairá, em breve, grande número
de pássaros e outros animais. Plantio de árvores
natives também em espaços públicos. Limpeza
constante dos rios que cortam a cidade, deixando-os
livres de qualquer tipo de

(WAGNER,

JULIANO N. , vice-prefeito de Alfredo
VVagner,2006)
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Tais ações intensificam os investimentos na preservação dos recursos
naturais da região que garante em médio e longo prazo, se conservados e mantidos,
a estruturação ecológica e ambiental da região.

Não somente os investimentos resultam na conservação propriamente dita da
natureza, mas implica na qualidade de vida dos habitantes e no fator satisfação do
turista.

5.7 Atrativos Turísticos

Estes são recursos que dentro de um determinado paradigma podem
representar uma riqueza perene de oportunidades de desenvolvimento sustentável,
através de um ramo de atividade como é o caso do turismo rural.
Considerando também que a região do município, situa-se próxima aos
centros urbanos e da capital do estado que possuem infra-estrutura para dar suporte
a oportunidade de empreendimento que concilie sustentação econômico-financeira e
ambientais.
Dentro desta análise da somatória das potencialidades de recursos
ambientais a necessidade de conservá-los para as futuras gerações e ainda, criar
oportunidades de emprego para os habitantes locais. É o objetivo que potencializa o
município para a oportunidade de um empreendimento ecologicamente correto e que
proporcione o desenvolvimento sustentável da região oferecendo um pacote de
serviços para lazer, recreação e descanso.
Cercada por belezas naturais proporciona aos visitantes cachoeiras diversas,
trilhas ecológicas muitas delas exploradas somente pelos munícipes, trilha de
aventura, cavernas arqueológicas. Além do clima serrano que na estação de inverno
agrega um maior atrativo para a região.
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5.7.1 Parque de Exposições
O município possui uma grande área destinada ao lazer e eventos. Denominase Parque de Exposições "Wilson Pedro Kleinubing",localizado a 5 minutos do centro
da cidade.
A finalidade inicial do Parque de Exposições era sediar uma estação para
experimentação de atividades agropecuárias e sede de eventos tradicionalistas
campeiros, como a Festa do Barracão e o Rodeio Crioulo. Atualmente devido a
decrescente situação financeira que tais eventos proporcionaram ao municipio,

o

parque de exposições objetiva a área para estação botânica, espaço de lazer e
determinados eventos.
Depoimento de Juliano N. Wagner sobre os investimentos da prefeitura em
infra-estrutura:
"Com o passar dos tempos, com a decrescente
situação financeira dos municípios, teve-se que
abandonar a idéia das dispendiosas festas
(lembrando que todas deram prejuízo considerável
ao município), limitando a área para os fins que
desempenha hoje: espaço de lazer, estação
botânica

e

sede de eventos realizados por

determinadas entidades". (WAGNER, JULIANO N.

, vice- prefeito de Alfredo Wagner, 2006)
De acordo com o vice-prefeito há regularmente investimentos no parque de
Exposições, um dos principais cenários de arrecadação turística do município. Por
desempenhar papel sócio ambiental concreto a administração publica do município
esta desempenhada em contribuir com o meio ambiente através do plantio de
árvores nativas e conservação da área utilizada do parque.
Segue relato da entrevista no que diz respeito a conscientização ecológica e
prática de gestão ambiental:

100

"Tem-se investido regularmente

no Parque

Municipal de Exposições. Das atividades lá
desempenhadas, destaca-se

o plantio

de

aproximadamente 3.000 mudas de árvores nativas,
limpeza constante nos bosques e áreas de camping,
construção de sólidos muros e portões. além da
melhoria nas instalações do Salão de Festas, da
Churrascaria e dos banheiros, entre muitas outras"

(WAGNER, JULIANO N., vice-prefeito de
Alfredo Wagner, 2006)
Os eventos de maior prestigio na região se concentra no rodeio anual, que se
faz no parque de exposições. Com a presença de em torno 6 mil pessoas, vindas de
toda a região do Estado, composta por moradores do município e turistas, a tropeada
do "Pinguirito" reúne cerca de 1000 tropeiros, ou seja, indivíduos com vestes
gaúchas, onde cavalgam uma distância média de 40 km em favor das raizes
campeiras e da tradição.

5.7.2 Encontro Catarinense de Escritores
Durante o período de 30 de Novembro de 2005 a 4 de Dezembro de 2005
realizou-se na Sociedade Recreativa União Clube, Praça da Bandeira — Brasil, o I
Encontro Catarinense de Escritores de Alfredo Wagner e Região com o apoio das
Secretarias da Cultura e das Prefeituras de Alfredo Wagner, Rancho Queimado,
Leoberto Leal, ltuporanga e Bom Retiro com o objetivo de reunir escritores da região

e do município em razão da valorização da cultura local.
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5.7.3 Museu de Arqueologia
Fundado em outubro de 2002, o museu é uma réplica da casa onde residia
Alfredo Henrique Wagner, patrono da cidade. 0 museu localiza-se em Lomba Alta a
4 km da fazenda Campinho e 10 km do centro de Alfredo Wagner.

Figura 07: Museu de Arqueologia Lomba Alta

Foto: autora, Juliana Iziclório, junho 2006.

0

museu arqueológico proporciona aos visitantes peças arqueológicas

importantes para os estudos geomórficos da região

e

compreende fosseis

encontrados no município, assim como, objetos de uso dos antigos habitantes da
região. Conforme a administração pública do município: "Instituições como o Museu
de Arqueologia, que tem grande valor turístico -cultural, recebem da Municipalidade
apoio integral, inclusive financeiro".

0 criador e curador do Museu é o Sr. Altair Wagner, neto de Alfredo Wagner
que emprestou

o

nome a localidade antes conhecida como Barracão

desmembrada de Bom Retiro em 21 de dezembro de 1961.

e
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Um atrativo cultural significativo para o município que se localiza nos caminho
para a Fazenda Campinho.

5.7.4 Grutas
Pelos estudos e escavações realizados pelo Sr. Altair Wagner, no município
encontra-se um número expressivo de grutas e ou cavernas naturais. 0 trabalho do
arqueólogo e escritor disponível em sua obra informa as 50 grutas naturais comuns
em Alfredo Wagner.
Algumas dessas grutas possuem fácil acesso para visitantes. Todavia existem
limitações para a visitação, ora a premissa de conservação do meio. Outra limitação
é o fato de que as grutas em muito se localizam em propriedade particular.
Os estudos sobre as grutas e os artefatos encontrados constituem valor
histórico cultural não somente para o município como para o Estado de Santa
Catarina, onde tais descobertas ainda estão para serem aprofundadas.

5.7.5 Praga do Cinqüentenário
A praça do cinqüentenário é caracterizada pela calçada de pedras feitas pelos
escravos em 1789. As pedras eram trazidas em cima de couro de boi, advindas de
lugares distantes.
A Calçada de Pedras, com 2 metros de largura e 6 Km de comprimento é um
dos pontos turísticos histÓrico-cultural mais importantes do município.
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5.7.6 Artesanato

0 artesanato presente no município através do Recanto de Arte do Coquinho
— As miniaturas perfeitas de construções históricas alfredenses são algumas das
obras de arte que compõem o acervo cultural do município.
A foto abaixo ilustra construções do município realizado pelo artesão chamado
Coquinho que se encontra mostrando as obras:

Figura 08: Artesanato
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Fonte: Diário Catarinense, setembro 2004.

As obras podem ser visitadas diariamente, com ênfase para as datas festivas,
tais como Casa do Papai Noel, Casa do Coelhinho, cenário histórico com movimento
de bonecos e entre outros. O Recanto do Coquinho situa-se no centro de Alfredo
Wagner.
0 artesanato ganhou presença na região como uma alternativa de renda
agricultura local, manifestada o interesse pela arte e a satisfação em realizar a arte,
propondo ao artesão recurso fi nanceiro.
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A idéia é aliar a economia local, a arte e o turismo fazendo uma corrente
econômica para a região. Na prática é o que acontece com os grandes centros
turísticos do pais, que envolve suas crenças, culturas e valores demonstrados
através de pequenos e ou grandes arquiteturas.

5 7.7 Túmulo do Soldadinho
Um outro atrativo histórico cultural do município engloba a estória de um
soldado desconhecido. Em 1893 durante a Revolução Federalista um grupo de
soldados que possivelmente fugiam das vinganças das tropas federalistas vieram se
esconder na região de Alfredo Wagner. Um dos soldados, denominado pela crença
popular da região de Soldadinho adoeceu durante a fuga e acabou se perdendo do
grupo e encontrado dia mais tarde, congelado.
Construido no local um túmulo que

é muito visitado e os moradores mais

antigos da região acreditam que o Soldadinho faz milagres.

5.7.8 Cachoeiras
As belezas das cachoeiras alfredenses vislumbram pelo esplendor de suas
águas e do som que dela sai. Suas belezas são diversas iniciando pela pouca
exploração humana, portanto pouco visitadas, sua beleza natural, os rochedos que
as torneiam e a água límpida que desce de seus véus. Seus aspectos são pitorescos
e remetem valioso patrimônio paisagístico. As fotos aqui mostradas foram cedidas
pelo entrevistado Juliano Norberto Wagner que contribui para a realização do quadro
fotográfico.
Não é por menos que a cidade de Alfredo Wagner é condecorada com o titulo
de "cidade das nascentes". Em sua maioria as cachoeiras se encontram em
propriedades particulares e ou em lugares de difícil acesso.
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A cachoeira do riozinho, assim denominada por dar origem a um pequeno rio
é uma das cachoeiras de difícil acesso no município, mas nem por este motivo fica
em segunda posição no que tange as suas características peculiares. Pela figura 09,
nota-se a estrutura da cachoeira que possui dois patamares de queda d'água e
considera fendas de rochedo na sua formação.

Figura 09: Cachoeira do Riozinho
hoeira do Riozinho

tOotAP-Zol,

Fonte: cedida por Juliano N Wagner

A cachoeira Caeté constituída de uma queda d'água suntuosa formada por um
conglomerado de rochedos que intensificam a harmonia do meio ambiente. Propicia
para banhos e localizada a 10 minutos do centro do município, a cachoeira do caeté
é um atrativo e tanto para os visitantes. Sua cascata com suntuosa força da água,
ilustra a paisagem entre as Arvores e pedras que a envolve. A lagoa formada pelas
águas limpidas da cachoeira concentrado abaixo de sua queda, indica nos dias de

temperaturas condizentes para o banho, uma oportunidade de contato direto com a
natureza e de relação integral com o ecossistema.
Deste modo, face aos indicativos de relevância ao lazer e atividades ligadas
ao meio rural e ao meio ambiente, invocando peculiaridades ecológicas atribuidas as
distrações (no sentido de descobrir, conhecer, explorar com consciência)

IOU

concebidas pelas visitações aos pontos de cultura local, aos atrativos naturais da
região concerne a eles importância para o crescimento e desenvolvimento do turismo
no universo de estudo.
A foto a seguir ilustra a beleza da cachoeira do Caeté, descrita anteriormente.
Figura 10: Cachoeira Caeté

Fonte: cedida por Juliano N Wagner

Para os interessados numa caminhada matinal, o

ideal é comparecer a

cachoeira do Poço —Certo. 0 trajeto iniciado na casa sede da Fazenda Campinho
até a cachoeira percorre um caminho de hortênsias, que na estação primavera
presenteia aos olhares dos visitantes uma paisagem de cores e flores. A visitação a
cachoeira do Poço — Certo tem duração aproximada de 1h e 20 min, considerada
pela autora de nível fácil a moderado. Um caractere marcante é a fina fenda de agua
de desce de seu topo. Esta cachoeira tem anexa uma gruta margeada pelo rochedo
que forma o paredão. A fotografia abaixo é a localização exata da gruta.
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Figura 11: Cachoeira do Poço Certo

Fonte: cedida por Juliano N. Wagner

A visitação inclui modalidades importantes ligados a qualidade de vida para
quem faz a visitação. Direcionado ao esporte: a caminha e a trilha até as águas da
cachoeira, a gruta como espaço religioso da visitação e o contato direto com o meio
ambiente fazem da Cachoeira do Poço-certo indicada para jovens, crianças, adultos
e idosos.

Por fim, concluindo o catálogo de fotografias dos atrativos naturais do
município, a cachoeira do Rio da Pedra ideal para relaxamento e observação da

natureza. De fácil acesso de chegada para os visitantes, esta cachoeira indicada
para crianças e pessoas da terceira idade assume o critério de tranqüilizadora.
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Figura 12: Cachoeira Pedra Branca

Fonte: cedida por Juliano N. Wagner

Suas aguas limpidas e de forte evasão, a queda d'água serva como
relaxamento dos músculos para os aventureiros do banho de cachoeira. A força da
água

incidida no corpo humano atua como cura para a tensão muscular. A

temperatura da agua de cunho enérgico favorece o banho.
As pedras que envolvem a cachoeira quando friccionados os pés também
atuam como massageadores, pois os poros das pedras quando pressionados pelos
pés exercem atividade de relaxamento dos membros.
Outro ponto interessante deste atrativo natural se concentra na formação do
lago de visualização através da figura acima, que caracterizado pela profundidade
rasa favorecendo banho de crianças e idosos, remete minimização de riscos quanto
a afogamentos e possíveis acidentes.

I

OL)

5.8 0 Natural da Fazenda

Neste tópico, o estudo buscou identificar elementos que propiciam a atividade
turística da propriedade rural no que tange a hospedagem, lazer e alimentação sem
a modificação da estrutura rural e a atividade principal da fazenda
Situada no município de Alfredo Wagner — SC, localidade de Lomba Alta
distante aproximadamente 16 Km do centro urbano da cidade, sentido Lages-. SC
(SC 302 e BR 486- Urubici -SC). Numa altitude de 923m acima do nível do mar .
iniciando o Morro do Trombudo a fazenda Campinho possui area territorial de
aproximadamente 400 hectares de pura natureza. A propriedade rural pertence
família Wagner, família tradicional do município descente do fundador da cidade.
A fazenda Campinho resultado de herança familiar constitui-se
geograficamente de morros, abismos, campo, plantações, arvores frutíferas,
vegetação nativa, lagos, cachoeira e criação de gado e cavalos domésticos area de
lazer.
Figura 13: Foto casa sede Fazenda Campinho

Foto: Juliana lzidorio — Dezembro 2005.

A propriedade rural voltada para a pecuária, possui aproximadamente 200
cabeças de gado com a finalidade de engorda para o abate, ou seja, gado para
corte. Possui cavalos domésticos no número de quatro animais, destinadas aos
passeios e tropeadas. A estrutura de alvenaria e o ar bucólico da fazenda configuram
o objetivo do turismo rural que planeja o descanso dos turistas aliado a simplicidade
de uma verdadeira propriedade rural. A foto tirada pela pesquisadora reflete

o

objetivo de descanso com a paisagem abaixo, que sugere um potencial para a
realização do turismo rural.
Figura 14: Paisagem Fazenda Campinho por do sol

Foto: autora Juliana lzidorio, dezembro 2005.

A Fazenda dispõe de três casas de alvenaria, sendo uma casa sede com
capacidade de alojamento para treze pessoas em situação confortável, a segunda é
a casa azul que aloja cinco pessoas confortavelmente e uma casa destinada ao
caseiro que é o responsável pela produção, serviços e manutenção da fazenda.
A extensão territorial é propicia para trilhas e caminhadas, assim como,
cavalgadas de trajeto moderado. A cachoeira da propriedade por estar em área de
dificuldade de acesso remete ao visitante acompanhamento de sua beleza com certa
distancia, mas nem por isso minimiza o cenário. Na foto a seguir, observa-se a trilha
realizada em junho de 2006, saída da casa sede fazenda Campinho:

Figura 15: Caminhada

Fonte: Juliana lzidorio, junho 2006.

Pela extensão territorial da fazenda se pode entender que as trilhas,
cavalgadas, caminhadas tem perfeita possibilidade de serem realizadas dentro da
area da propriedade. Existe um espaço reservado para camping, onde se possibilita
a instalação de 15 barracas para camping, um campo de futebol, uma cancha de
bocha, arvores frutíferas, (ago para pesca domestica.
A area verde do território da fazenda deve ser mantida. A idéia é que com o
inicio do turismo rural na região, caso as instalações não suportem

o número de

hospedagem, projetar novas instalações respeitando as características do terreno.
As construções devem ser implantadas de acordo com as necessidades que forem
surgindo.
A sugestão segue com a construção de cabanas de madeiras ecologicamente
retiradas da mata. Para que fique em ponto estratégico e para não haver remoção de
plantas, suas futuras implantações podem ser executadas após a lagoa dourada,
aproximadamente 35 m da casa sede da fazenda, junto ao paredão.
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A proprietária da fazenda tem planos de buscar junto ao SEBRAE/SC
instruções e incentivos para a implantação da pousada na fazenda. Haja visto que a
fazenda em alguns casos já oferece para os interessados estadias.
Sua localização privilegiada, por estar longe de poluições do ar e sonora,
possibilita vivenciar harmonia da paisagem construída com o meio.
No que tange a coleta de lixo, todos os resíduos de lixo são selecionado em
reciclável e não recicláveis.

Os recicláveis são levados semanalmente pelos

proprietários para a cidade de Alfredo Wagner, onde é coletado pela prefeitura. Os
não recicláveis ou orgânicos servem de adubos para a pequena horta que la existe.
0 campo, area de solo plano indica possibilidade de cavalgadas. Na fazenda
há plantação de milho, o qual serve para sustento da criação de animais , ou seja, o
produto tem por objetivo o consumo da fazenda.
O serviço de apoio, condução, faxina outros serviços internos podem ser

realizados pelos caseiros da fazenda, atribuindo as despesas da pousada mão de
obra mais barata e de confiança já que possuem conhecimentos necessários para o
cargo.
No que tange a area de lazer, há disponível cancha de bocha, pesca
doméstica e campo de futebol para os interessados em esportes. As arvores
frutíferas estão

localizadas próximas a casa sede e a casa azul com o intuito de

prover alimento de fácil acesso. Diz o ditado que "o melhor da fruta é apanhar no pé"
e essa é uma das necessidades que vem a ser supridas pela gama de arvores
frutíferas existentes na localidade.
No que diz respeito a gastronomia existe a produção caseira de cebolas em
conservas e pães caseiros para venda em varejo aos visitantes.
Ressalta-se que além do prazer de colher o fruto pra consumo, a satisfação se
tem pela degustação das frutas livres de agrot6xicos. Das variedades de árvores
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frutíferas tem-se: maçã, laranja, laranja crava (vergamota), caqui café, caqui. milho,
pinhão, marmelo e ademais.
Sabe-se que com a variedade e quantidade de árvores que dão flores e
frutas, a unidade de estudo atrai uma gama de animais e com isso, constitui-se em
dias que só a natureza determina um observatório natural de pássaros nativos que
vem se alimentar e ou estão presentes por ser trajeto de seus caminhos.
Pela análise dos pressupostos relacionados quanto ao espaço pode-se
observar que a implantação da pousada apresenta um território composto de 400
hectares ou 4.000.000 rn 2 de terra sendo que menos de 1% é de area construida. De
tal forma que se conclui que o território ocupado afirma o equilíbrio em relação a

ocupação de espaço. Quanto a preocupação com a coleta de lixo verifica-se a
consciência e a prática do correto expurgo do lixo. 0 próximo passo a ser dado se
concentra na divulgação e ajustamentos em relação à mão de obra e serviços que
deverão ser oferecidos pela pousada, além da hospedagem que se destina aos
passeios, cavalgadas, trilhas, pesca domestica, visitações aos atrativos turísticos e
entre outros.
Destrinchando os atrativos turísticos um dos objetivos específicos da
pesquisa compete a elaboração de um catálogo fotográfico, no subtítulo a seguir
inicia-se o desenvolvimento do objetivo.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, o objetivo geral é voltado para a identificação da possibilidade
de aproveitamento de propriedade rural com intuito de prover o desenvolvimento do
turismo rural no municipio de Alfredo Wagner — Sc.
Os objetivos específicos que fizeram parte do corpo do trabalho buscaram a
definições de conceitos por autores diversos, conhecimento de impactos sociais,
ambientais, culturais e econômicos, bem como, levantamento de dados do estudo
de caso estabelecendo relação com o objetivo geral. Para tal, optou-se pelo método
de entrevista e questionário e observação, já que o foco era levantar dados do ponto
de vista do mercado interno, ou seja, da Administração pública e dos habitantes da
cidade.
0 estudo buscou desenvolver e atenuar as definições do turismo com ênfase
no turismo rural, uma modalidade da área do turismo que neste Estado vem
apresentando pelas características geográficas possibilidades de empreendimentos
economicamente lucrativos e éticamente ajustados aos preceitos do meio ambiente.
Vale ressaltar que, com as definições teóricas consolidou-se a base do
turismo rural, o qual propõe que os moradores de propriedades no meio rural podem
e tendem a ter alternativas de renda fora a já existente. A comunidade interiorana
dentro dos moldes da preservação, e conservação das regiões deve manter o local
de forma a permanecer com características bucólicas e evidenciar o cotidiano do
campo. Haja vista que a característica do turismo rural é manter suas raizes tanto no
que tange a infra-estrutura quanto à atividade econômica, a agropecuária.
No que diz respeito á entrevista, norteada pelo ponto de vista da
Administração obteve-se características sócio-ambientais claras, com ações para o
crescimento sustentável da região e iniciativas de visão para o futuro. Contudo, há a
necessidade de um planejamento estratégico e orçamentário para que possa
determinar os valores ecológicos e os impactos positivos e negativos da área, as
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atividades que poderão ser desenvolvidas, ações de manejo e monitoramento da
área. Mesmo tendo limitações para investimentos o município, a priora desenvolve
atividades que não geram custos para a Municipalidade, tirando proveito da riqueza
do meio ambiente.
Outro fato a se destacar, considera a área geográfica do município que por
sua localização se caracteriza pelo trajeto de passagem para outras cidades.
Tratando-se de passagem, vê-se a oportunidade de atrair os visitantes, os quais
param pela área de estudo por alguns minutos, muitas vezes para fazer um lanche,
ou pequenas paradas para descanso de viagem e estar divulgando os atrativos
naturais e disponibilidade de hospedagem rural. Mas porque os municípios vizinhos
se posicionaram na atividade turística e Alfredo Wagner caminha a passos lentos?
Muito se dá ao fato de que a Administração pública e a própria cultura dos
habitantes estão voltadas e de certo ponto bitoladas na economia agrícola. É notória
a acomodação dos habitantes, haja vista que todo os recursos financeiros
governamentais são direcionados a agricultura. Outro ponto revê os conceitos de
trabalho para os moradores do meio rural, onde a educação que se torna por muita
mais uma obrigação, onde as atividades exercidas se fundamenta nas plantações de
cebola. Os agricultores se condicionam a voltar-se somente para a economia
agrícola não levando em conta as outras possibilidades de renda que podem vir a
ocorrer na própria área rural, o que acaba incidindo na capacitação de mão de obra
local.
Outro enfoque que faz com que a atividade turística de Alfredo Wagner ainda
não deslanche, converte para a carência de informação sobre os assuntos ligados a
empreendimentos rurais

e atividades extra-agricultura.

É fundamental que a

informação sobre o turismo e outras formas de agregação de renda seja explorada e
repassada a comunidade local. Falta então, aliar uma postura de futuro que atue na
modificação, ou melhor, na agregação de planejamento empreendedor aos negócios
e ao desenvolvimento do município.
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Tendo em vista os parâmetros de crescimento econômico e agregação de
valores para as fazendas e sítios do município, assim como, a valorização da mão de
obra local e a exploração regulamentada dos recursos naturais que irão fazer parte
do empreendimento turístico. A definição de Rodrigues apud Salvador (2000, p. 27)
aborda a diferenciação entre pousada e hotel, a pesquisadora de acordo com as
características e estrutura da fazenda, conclui que a definição pousada denomina o
empreendimento de forma exemplar, pois conforme Rodrigues (2000) os hotéis
fazendas são empreendimentos que foram construidos no meio rural com o objetivo
de explorar o turismo rural, oferecendo atividade de pesca, cavalgadas e esportes e,
também, valorizando os aspectos culturais do campo como a gastronomia

eo

folclore, já as pousadas rurais são estruturas e em geral menos luxuosas que os
hotéis fazenda, que proporcionam ao turista o desfrute do espaço rural com mais
simplicidade,

porém no caso da Fazenda Campinho as atividades de pesca,

cavalgadas, esportes, caminhadas são atributos da pousada, contudo como o autor
acima relata com mais simplicidade.
A possibilidade de criação da pousada na area de estudo, a comercialização
de produtos artesanais e produtos alimentícios próprios da região. Apesar dos
investimentos no desenvolvimento turísticos na região de Alfredo Wagner estar
caminhando a passos mansos, a administração atual incentiva e busca recursos
inovadores como palestras, cursos para a geração de conhecimento sustentável e
produtivo.
Dos entrevistados, com referência as escolhas de preferência em relação aos
atrativos naturais muitos confirmam que as cachoeiras, a pesca e as trilhas seriam as
atividades que gostariam de realizar com a implantação do turismo. Outros afirmam
que escolheriam Alfredo Wagner para realizar turismo, isso indica certa credibilidade
para a implantação do turismo no município. 0 motivo o qual grande parte dos
entrevistados confirma a realização do turismo na cidade de Alfredo Wagner se deve
a beleza natural que o município disponibiliza.
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Uma outra constatação importante reúne fatores negativos e positivos com a

implantação do turismo rural na area de estudo, um dos objetivos especificos do
trabalho.
Tabela 17: Fatores negativos

e

positivos levantados pela população da

pesquisa.
Pontos Positivos

Pontos Negativos

Alternativa de Lazer

Exploração desordenada da natureza

Crescimento econômico

Aumento dos pregos no comércio

Roteiro Turístico

Desvalorização da mão-de-obra local

Fonte: dados da pesquisa
Os entrevistados atribuem fatores negativos em ordem decrescente
respectivamente, a exploração desordenada da natureza, cruzando com a afirmação
da maioria dos entrevistados possuírem grau elevado de preocupação com recursos
naturais e o meio ambiente; o aumento do prego do comércio, que corn a vinda de
turistas em periodicidade cogitam a possibilidade das mercadorias elevarem-se. E a
própria desvalorização

da

mão-de-obra

local que remete a necessidade de

aperfeiçoamento e capacitação de pessoal. No que tange aos pontos positivos o
turismo seria uma alternativa de lazer,

e mais, constituindo roteiro turistico.

crescimento econômico também seria urna conseqüência positiva da implantação do
turismo no município.
Considera-se, que a area de estudo

não possui recursos humanos de

qualidade para o desenvolvimento e crescimento do turismo sustentável resultando
em impacto negativo para a implementação de negócios no município e aumentando
os custos para tal empreendimento, ora depender de mão de obra qualificada fora do
local.
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A aposta no desenvolvimento sustentável e a abertura de novos negócios no
espaço territorial de Alfredo Wagner, contudo sabe-se que para manter as
características locais, a valorização de ideais, cultura e tradições constituem
elementos norteadores. Para tanto, a conscientização da preservação dos recursos
naturais e a conservação de caracteres próprios e locais do meio rural compreendem
um volume de ações pró-ativas em relação ao meio ambiente. Diante do disposto,
faz-se necessário à valorização dos recursos do município, sejam eles, ambientais,
culturais ou socioeconômicos para que

o

turismo sustentável reúna

harmoniosamente status equilibrado da natureza impondo a qualidade de vida para
os visitantes, comunidade local e futuras gerações.
Com relação a propriedade rural de estudo, pode-se concluir que o espaço
fornecido pela Fazenda Campinho considera-se excelente para a implementação de
pousada rural. Haja ainda a necessidade de melhoria na infra-estrutura das
instalações da fazenda para o aumento de visitantes e hospedes, incrementado pela
qualidade de serviços que a fazenda dispõe. No que diz respeito As acomodações, o
ambiente caracterizado pela simplicidade, sem requinte, porém esta em consonância
com o ambiente natural e com as definições do Turismo rural.
Finalmente, respondendo a questão chave do trabalho, existe sim a
possibilidade de criar empreendimento rural na área de estudo, ressaltando aspectos
a desenvolver pela comunidade interessada. Os recursos admitidos valorizam o
ambiente, a conscientização ecológica existe e o ambiente simplista é estruturado
para tal dentro dos padrões do turismo rural.

6.1 Sugestão para trabalhos futuros

0 referido estudo focou a possibilidade de aproveitamento da infra-estrutura e
estrutura paisagística e, em especial, a contribuição humana desse município para a
implementação da atividade turística. 0 intuito é dimensionar e qualificar o patrimônio
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turístico, abrindo caminho para a possibilidade de desenvolvimento turístico da area
e provável instalação de hospedagem.
Não se pretendeu neste estudo, a instalação de pousada, hotel fazenda ou
outro meio de hospedagem e por conseqüência o seu planejamento. Neste sentido,
estudos que abrangessem ao planejamento da criação de um negócio rural e
serviços prestados pela hotelaria podem somar-se a esta pesquisa.
Outra característica deste estudo limitou-se a identificar e analisar uma única
propriedade rural. A proposta vem a incentivar o aprofundamento da pesquisa para
analise de varias outros terrenos rurais interessados em abertura de novos
empreendimentos e renda extra. Poderia —se focar as propriedades existentes no
Estado e catalogar com mais profundo detalhamento.
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ANEXO 1 - Entrevista

Instrumento de coleta de dados — Entrevista

1. Como está fomentada a atividade turística no município?
2. Com base nos conceitos de Pires (2002) no que diz respeito é produção do meio
ambiente e o êxito do desenvolvimento turístico, como a atual administração lida
com os fatores: preservação do meio ambiente e conservação dos recursos
naturais?
3. Em relação à questão qualidade enquanto elemento chave para satisfação do
consumidor (turista) como esta direcionada e definida no município?
4. Existe incentivo quanto ao desenvolvimento turístico no município?
5. Qual a participação da população local para o desenvolvimento turístico rural?
6. Quais as possibilidades de mão de obra local para o crescimento turístico de
Alfredo Wagner? Há incentivos quanto é qualificação de mão de obra local?
7. No que tange a eventos e entretenimento e atrativos:

Investimentos da

administração
a) Qual a finalidade do Parque de exposições e que investimentos estão sendo
feitos para a conservação do espaço?
b)

Quem iniciou o projeto do Museu em Alfredo Wagner e o museu dispõe para a
comunidade?

C) Alfredo Wagner é denominada a Capital das nascentes. Que atributos existem no
município para selar esta característica do município?
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ANEXO 2

—

Questionário antes do Pré Teste
-

QUESTIONÁRIO — Análise da possibilidade de aproveitamento de propriedades Rurais voltadas para
o Ecoturismo - TURISMO RURAL: implementação de uma pousada/ hotel fazenda na cidade de
Alfredo Wagner — Sc.
Bom dia. Meu nome é Juliana Izidõrio e sou aluna do curso de Administração da UFSC. Em meu
curso, estou coletando informações a respeito Implementação do turismo sustentável - Ecoturismo
com foco no turismo rural. Podem ser assinaladas mais de umas opções.
Suas respostas serão mantidas em sigilo. Grato pela sua colaboração!
Local da
entrevista:
Hora:

Data:
Reside no município? ( ) sim

( ) não

A
B

Em que bairro você reside?

Nome:

Fone:

Rua:

N°

1. Voce sabe o que é Ecoturismo?
1- Quantidade de pessoas que gostam

4- Turismo ligado ao estudo
especifico das matas

de visitar outras cidades.
2- Mesmo que turismo de aventura
3- Turismo que ocorre em harmonia com
a natureza, o mesmo que turismo sustentável

5- Grupos de pessoas que visitam
sua própria cidade.
9- Não sabe / Não respondeu

2. Você disponibilizaria de seu descanso/ folga para fazer que tipo de Turismo?
1- Turismo de Aventura
2- Turismo de Pesca
3 - Turismo de Negócios
4- Turismo Rural

5- Turismo de Esportes
6- Turismo Sol e Praia
7- Turismo Cultural
9 - não sabe/ não respondeu

3. Vocéjá ouviu falar em Turismo Rural? Se negativo pule para questão 05.
1- sim
9 - Não sabe/ não respondeu
2- não
4. Caso positivo, Você ou sua família tem interesse em optar por este segmento de turismo?
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1- sim
2- não

9- Mop sabe/ não respondeu

5. Para você o que é Turismo Rural?
1- Turismo no meio rural
2- Turismo em harmonia com a natureza
3- Turismo fora de sua casa

4- Turismo na Serra
5- Passeios nas florestas
9- Não sabe/ não respondeu

6. Na sua opinião qual o objetivo do passeio rural?
1- Descanso
2- Visita a parentes, amigos
3- Esportes
4- Aventura

5- Lazer
6- Estudo
7- Outros
9- Não sabe/ não respondeu

7. Em relação is belezas naturais, em ordem de preferência qual a sua escolha? Enumere de 01 a 09.
) cachoeiras
) trilhas
) pesca
) tropeadas
) cavernas

( ) museus
( ) grutas
( ) paisagens campestres
( ) comida
( ) não sabe/ não respondeu

8. Em que período do ano você realizaria um roteiro de turismo?
1- finais de semana
2- férias de verão
3- férias de inverno

4- quando visito parentes
5- quando visito amigos
6- periodicamente
9- não sabe/ não respondeu

9. Voce escolheria a cidade de Alfredo Wagner para realizar turismo?
1- sim
2- não

9- não sabe/ não respondeu

10. Caso negativo, qual motivo? Se positivo pule para a questão 11.

1-Distancia
2- Sem atrativos naturais
3- Desconheço a cidade

11. Se fosse turista, 0 que leva você ir a cidade de Alfredo Wagner?

4- Clima
5- Não hi local apropriado para hospedagem
9- Não sabe./ não respondeu
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1-Clima
2- parentes
3- amigos
4- beleza natural

5- vegetação
6- produtos agrícolas
7- cidade natal
9- não sabe/ não respondeu

12. Quanto você esta disposta a investir por dia/pessoa em passeios turísticos?

1- R$ 5,00
2- de R$5,00 a R$15,00
3- de R$ 15,00 a R$ 20,00

4- de R$ 20,00 a R$30,00
5- de R$ 30,00 a R$ 50,00
6- mais de R$ 50,00
9- não sabe/ não respondeu

13. Quanto investiria em hospedagem por dia/ pessoa?

1- R$ 5,00
2- de R$10,00 a R$20,00
3- de R$ 20,00 a R$ 25,00

14. Qual seu

4- R$ 25,00
5- de R$ 30,00 a RS 50,00
6- mais de R$ 50.00
9- não sabe/ não respondeu

grau de preocupação com os recursos naturais e o meio ambiente?

1- nenhuma, não tenho porque me preocupar
2- as vezes me preocupo
3- periodicamente me preocupo

4- raramente me preocupo
5- nunca me preocupo
9- não sabe/ não respondeu

15. Você saberia apontar alguns fatores que possibilitariam a vinda de visitantes na cidade?
1- sim
2- não

9- não sabe/ nao respondeu

16. Que fatores positivos em numero de 3, o turismo traria para sua cidade de Alfredo Wagner?
1- emprego
2- poluição

3- aumento da população
4- aumento da população

5- crescimento econômico
6- renda extra
7- propaganda do município
9- não sabe/ não respondeu

17. Apontados os positivos, quais os três fatores que você acha negativo pra a cidade?
1- desvalorização da mão de obra local
2- aumento da população
3- preço do comercio elevado
18. Qual sua idade

4- desconhecidos na rua da cidade
5- exploração desordenada da natureza
9- não sabe/ não respondeu
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19. Qual seu grau de escolaridade?
1- analfabeto
2- ensino fundamental

3- tecnico
4- segundo grau completo

6- superior incompleto
7- superior completo
8- superior completo (pós/mestrado/doutoradc
9-não sabe/ não respondeu

5- segundo grau incompleto

20. Atividade atual?
I- estudante

4- trabalhador temporário

2- agricultor

5- empresário

3- funcionário público

6- outro

4- profissional liberal

9- não sabe/ não respondeu

21. Qual sua renda mensal média aproximada em salários mínimos?
1- menos de R$ 350,00
2- de R$ 350,00 a R$ 500,00
3- de R$ 500,00 a R$ 650,00

4569-

de R$ 650,00 a R$ 1000,00
de RS 1000,00 a 2000,00
de R$ 2000,00 a R$ 5000,00
não sabe / não respondeu

22. Incluindo você quantas pessoas moram em sua residência?
1- uma
2- duas

4- quatro

3- três

9- não sabe/ não respondeu

5- acima de quatro

23. Sexo do entrevistado?
1- masculino
Muito Obrigado por contribuir com a pesquisa!

2- feminino
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ANEXO 03 — Questionário aplicado
QUESTIONÁRIO — Análise da possibilidade de aproveitamento de propriedades Rurais voltadas para
o Ecoturismo - TURISMO RURAL: implementação de uma pousada/ hotel fazenda na cidade de
Alfredo Wagner — SC.

Bom dia. Meu nome é Juliana Izidório e sou aluna do curso de Administração da UFSC. Em meu
curso, estou coletando informações a respeito Implementação do turismo sustentável - Ecoturismo
com foco no turismo rural.
Suas respostas serão mantidas em sigilo. Grato pela sua colaboração!
Local da
entrevista:
Data:
Reside no município? ( ) sim

Hora:
( ) não

A
B

Em que bairro você reside?

Nome:

Fone:_

Rua:

N°

I. Você sabe o que é Ecoturismo?
1- Quantidade de pessoas que gostam

4- Turismo ligado ao estudo especi fi co

de visitar outras cidades.
2- Mesmo que turismo de aventura
3- Turismo que ocorre em harmonia com
a natureza, o mesmo que turismo sustentável

das matas
5- Grupos de pessoas que visitam sua
própria cidade.
9- Não sabe / Não respondeu

2. Você disponibilizaria de seu descanso/ folga para fazer que tipo de Turismo?
1- Turismo de Aventura
2- Turismo de Pesca
3 - Turismo de Negócios
4- Turismo Rural

5- Turismo de Esportes
6- Turismo Sol e Praia
7- Turismo Cultural
9 - não sabe/ não respondeu

3. Você já ouviu falar em Turismo Rural? Se negativo pule para
questão 05.
1- sim
2- não

9 - Não sabe/ não respondeu

4. Caso positivo, Você ou sua família tem interesse em optar por desfrutar deste segmento de
turismo?
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I- sim
2- não

9- Não sabe/ não respondeu

5. Para você o que é Turismo Rural?
1- Turismo no meio rural
2- Turismo em harmonia com a natureza
3- Turismo fora de sua casa

4- Turismo na Serra
5- Passeios nas florestas
9- Não sabe/ não respondeu

6. Na sua opinião qual o objetivo do passeio rural?
1- Descanso
2- Visita a parentes, amigos
3- Esportes
4- Aventura

5- Lazer
6- Estudo
7- Outros
9- Não sabe/ não respondeu

7. Qual sua preferência em relação A hospedagem?
I -Hotel tradicional
2-Pousada
3-Hotel fazenda
4-Camping
5-Casa de parentes
não sabe/ não respondeu
8.0 que é mais importante para você no que diz respeito
hospedagem?
1-simplicidade
2-conforto
3-as atividades
4-o preço
5-a qualidade de serviço
6-as belezas naturais do lugar
7-a distancia de sua residência
9 - não sabe / não respondeu
9. Em relação As belezas naturais, em ordem de preferência qual a sua escolha? Enumere de
01 a09.
(
(
(
(

) cachoeiras
)trilhas

) pesca
) tropeadas
) cavernas

10. Em que período do ano você realizaria um roteiro de turismo?

(
(
(
(
(

) museus
) grutas
) paisagens campestres
) comida
) não sabe/ não respondeu
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4- quando visito parentes
5- quando visito amigos
6- periodicamente
9- não sabe/ não respondeu

1- finals de semana
2- férias de verão
3- férias de inverno
II. Você escolheria a cidade de Alfredo Wagner para realizar turismo?
I- sim
2- não

9- não sabe/ não respondeu

12. Caso negativo, qual motivo? Se positivo pule para a questão 13.
1 -Distancia
2- Sem atrativos naturais
3- Desconheço a cidade

4- Clima
5-Não lid local apropriado para hospedagem
9- Não sabe/ não respondeu

13. Se fosse turista, 0 que leva você ir a cidade de Alfredo Wagner?
1 -Clima
2- parentes
3- amigos
4- beleza natural

5- vegetação
6- produtos agrícolas
7- cidade natal
9- não sabe/ não respondeu

14. Quanto você esta disposta a investir por dia/pessoa em passeios turísticos?
I- R$ 5,00
2- de R$5,00 a R$15,00
3- de R$ 15,00 a R$ 20,00

4- de R$ 20,00 a R$30,00
5- de R$ 30,00 a R$ 50.00
6- mais de R$ 50,00
9- não sabe/ não respondeu

15. Quanto investiria em hospedagem por dia/ pessoa?
1- R$ 5,00
2- de R$10,00 a R$20,00
3- de R$ 20,00 a R$ 25,00

4- R$ 25,00
5- de R$ 30,00 a R$ 50,00
6- mais de R$ 50,00
9- não sabe/ não respondeu

16. Qual seu grau de preocupação com os recursos naturais e o meio ambiente?
1- nenhuma, não tenho porque me preocupar
2- as vezes me preocupo
3- periodicamente me preocupo

4- raramente me preocupo
5- nunca me preocupo
6- sempre me preocupo
9- não sabe/ não respondeu

17 . Você saberia apontar alguns fatores que possibilitariam a vinda de visitantes na cidade?
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I- sim
2- não

9- não sabe/ não respondeu

18. Que fatores positivos em numero de 3, o turismo traria para sua cidade de Alfredo
Wagner?
1- alternativa de lazer
2- propaganda do município
3- aumento da população
4- valorização da MOB local

5- crescimento econômico
6- roteiro do turismo
9- não sabe/ não respondeu

19. Apontados os positivos, quais os três fatores que você acha negativo pra a cidade?
1- desvalorização da mão de obra local
2- aumento da população
3- preço do comercio elevado

4- desconhecidos na rua da cidade
5- exploração desordenada da natureza
9- não sabe/ não respondeu

20. Qual sua idade
21. Qual seu grau de escolaridade?
1- analfabeto
2- ensino fundamental
3- técnico
4- segundo grau completo
5- segundo grau incompleto

6- superior incompleto
7- superior completo
8- superior completo (pós/mestrado/doutorado)
9-não sabe/ não respondeu

22. Atividade atual?
1- estudante
2- agricultor
3- funcionário pane()
4- profissional liberal

4- trabalhador temporário
5- empresário
6- outro
9- não sabe/ não respondeu

23. Qual sua renda mensal média aproximada em salários mínimos?
1- menos de R$ 350,00
2- de R$ 350,00 a R$ 500,00
3- de RS 500,00 a R$ 650,00

24. Incluindo você quantas pessoas moram em sua residência?

4- de R$ 650,00 a R$ 1000,00
5- de R$ 1000,00 a 2000,00
6- de R$ 2000,00 a R$ 5000,00
9- não sabe / não respondeu
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1- uma
2- duas
3- três

4- quatro
5- acima de quatro
9- no sabe/ não respondeu

25. Sexo do entrevistado?
1- masculino

Muito Obrigado por contribuir com a pesquisa!

2- feminino

