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Palavra do Prefeito Municipal
Pensar em turismo é pensar na economia do futuro. Canguçu é farta em riquezas naturais e culturais,
portanto, trabalhar o turismo além de uma nova possibilidade de economia é também resgatar a
autoestima da população e proporcionar maior qualidade de vida. A partir de agora temos a oportunidade
de abrir as portas e pensar em uma gestão compartilhada e participativa onde sociedade organizada,
empreendedores e poder público trabalham lado a lado para o desenvolvimento do município. A Capital da
Agricultura Familiar passa a pensar em formas de mostrar sua identidade, compartilhar vivências,
experiências, cultura e gastronomia. É hora de se preparar com responsabilidade, é hora de pensar em
metas e prazos para um crescimento ordenado e sustentável.
Canguçu é privilegiada pelo seu fácil acesso por meio da BR 392, localizada próximo ao aeroporto de Pelotas
e ao super porto de Rio Grande, sendo de fácil acesso a todos que desejam desfrutar das mais variadas
vivências que a Capital da Agricultura Familiar pode proporcionar. Temos que destacar também o corpo
técnico da Prefeitura e o Conselho Municipal de Turismo que em consonância com a comunidade através
do Prodel tornou possível a realização deste Plano que norteará as ações até o ano de 2025, proporcionando
o crescimento da demanda turística de forma ordenada.
Ao final deste período esperamos que Canguçu desponte alinhado junto aos municípios da região para
disputar em mercados maiores. Com um trabalho responsável Canguçu tem capacidade de se tornar um
destino turístico de referência.
Marcus Vinícius Müller Pegoraro

Palavra do Secretário
Canguçu possui uma personalidade única, formada por diversas comunidades unidas em torno de
interesses comuns, seja o esporte, a etnia ou a crença religiosa, estas comunidades são responsáveis pelo
patrimônio imaterial do município, um legado rico em diversidade. O município tem uma série de fatores
agregadores, seu relevo, cultura e localização tornam possível a realização de diversos eventos a nível
regional, estadual e até mesmo internacional devido sua proximidade com a fronteira.
Temos em nosso município um parque turístico em homenagem à Padroeira Nossa Senhora da Conceição,
que atrai fieis de diversas partes do mundo, um local propício a meditação e ao lazer. O Plano de Turismo
surge da necessidade de qualificação do produto turístico para reter esses visitantes e proporcionar novas
formas de emprego e renda no município, além de expandir as experiências e troca de conhecimentos com
a comunidade local.
A secretaria possui a missão de coordenar e promover o desenvolvimento econômico e agrário do
município, o turismo se encontra diretamente ligado a novas formas de renda e de suporte para práticas
ambientais sustentáveis e o fortalecimento do desenvolvimento do agronegócio local. Nestes seis anos de
vigência do plano queremos ver Canguçu em ascendente crescimento, com uma comunidade unida para o
desenvolvimento, novos empregos e empresas, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos
moradores e experiências inesquecíveis aos turistas.
Michel Cunha Reiznault
Praça Dr. Francisco Carlos dos Santos, 240
Centro. CEP: 96600-000
Telefone: (53) 3252-7780

SUMÁRIO
O PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DE CANGUÇU...............................................................07
Justificativa.......................................................................................................................................08
Objetivo Geral..................................................................................................................................08
Objetivos específicos......................................................................................................................08
1. O MUNICÍPIO DE CANGUÇU – RS..........................................................................................09
1.1 Antecedentes de Canguçu. ....................................................................................................10
2 INFRAESTRUTURA GERAL DO MUNICÍPIO...........................................................................13
2.1 Saúde. .........................................................................................................................................14
2.2 Educação.....................................................................................................................................14
2.3 Segurança....................................................................................................................................16
2.4. Saneamento...............................................................................................................................16
2.4.1 Zona Urbana..................................................................................................................16
2.4.2 Zona Rural ......................................................................................................................16
2.5 Situação Econômica de Canguçu. ........................................................................................17
2.6 Comércio. ...................................................................................................................................17
2.7 Espaços de Lazer.......................................................................................................................19
2.8 Dados Geográficos...................................................................................................................22
2.9 Acessos ao município...............................................................................................................24
2.10 Resumo dos dados sócio demográficos de Canguçu.................................................... 24
3. POLÍTICAS PÚBLICAS.................................................................................................................. 27
3.1 A região turística da Costa Doce e a APL Costa Doce.................................................... 28
3.1.1 Canguçu na APL Costa Doce. .....................................................................................31
3.2 Núcleo de Turismo – Dep. de Indústria, Comércio e Serviços – SMDEA................... 32
3.3 Conselho Municipal de Turismo – COMTUR.....................................................................32
3.4 Programa de Desenvolvimento Local – PRODEL..............................................................32
4. METODOLOGIA..............................................................................................................................34
4.1 Etapas metodológicas............................................................................................................. 35
4.2 Matriz SWOT – Definindo forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. .................35
4.3 Detalhamento do potencial mercado regional turístico no raio de 200
quilômetros.............................................................................................................................................37

SUMÁRIO

5. TURISMO.......................................................................................................................................... 38
5.1 ASPECTOS GERAIS DO TURISMO................................................................................... 39
5.2 ANÁLISE DA OFERTA TURÍSTICA DE CANGUÇU......................................................... 39
5.2.1 Equipamentos turísticos............................................................................................... 39
5.2.2 Organização da oferta turística................................................................................... 40
5.3 PESQUISA DE DEMANDA E SATISFAÇÃO...................................................................... 44
5.3.1 Comportamento e percepção dos turistas uruguaios e argentinos sobre o
turismo do RS.........................................................................................................................................44
5.3.2 Comportamento e percepção dos Turistas sobre o RS..........................................47
6. ANALISE

DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA EM NÍVEL MACRO E MICRO

AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CANGUÇU ................................................................................51
7. ESTRATÉGIAS E AÇÕES.................................................................................................................60
7.1 DIRETRIZES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS............................................................. 60
7.1.1 Políticas Públicas. ...........................................................................................................60
7.1.2 Estudos e Pesquisas. .....................................................................................................62
7.1.3 Rede de Parceiros...........................................................................................................63
7.2 DIRETRIZES: QUALIFICAÇÃO............................................................................................. 63
7.2.1 Qualificação da oferta.................................................................................................. 63
7.2.2 Gestão da Sustentabilidade.........................................................................................64
7.3 DIRETRIZES: INFRAESTRUTURA........................................................................................ 64
7.3.1 Sinalização turística...................................................................................................... 64
7.3.2 Infraestrutura de apoio ao turista. ............................................................................65
7.4 DIRETRIZES: PROMOÇÃO E MARKETING.......................................................................65
7.4.1 Planejamento do Marketing........................................................................................65
7.4.2 Promoção do Destino.................................................................................................. 66
7.4.3 Comercialização do Destino....................................................................................... 66
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................................................ 67
REFERENCIAS........................................................................................................................................68

O PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DE
CANGUÇU
O Plano Municipal de Turismo de Canguçu surge da necessidade de um documento
norteador das ações da administração pública e da sociedade civil organizada para o
fomento ao setor turístico do município. A partir da análise e diagnóstico de oferta e
potencialidades, foram estabelecidas diretrizes estratégicas direcionadas à organização do
turismo em consonância com as expectativas de desenvolvimento em nível municipal e
regional, baseados nos princípios sustentáveis de equilíbrio cultural, socioeconômico,
ambiental e político-institucional.
Cabe destacar que as políticas públicas do turismo primam pelo desenvolvimento regional
e descentralizado, ou seja, a gestão compartilhada entre órgãos públicos, privados e
comunidade local. Ao se unir a comunidade em torno de uma causa comum, ocorre uma
gestão participativa, respeitando a comunidade onde as decisões são tomadas
horizontalmente. Como resultado, amplia-se a rede de relações sociais e o
compartilhamento de conhecimento. Esta conjuntura permite compreender o cenário real
do município, identificar responsabilidades, captar recursos e parcerias. A elaboração do
Plano Municipal de Turismo de Canguçu é resultado de um processo de construção
conjunta, materializado com a ajuda de reuniões e oficinas participativas realizadas com
empresários, gestores públicos, sociedade civil organizada e cidadãos ligados ao turismo.
As diretrizes do Plano Municipal de Turismo de Canguçu são pautadas pela compreensão
do turismo enquanto fenômeno social: “uma combinação complexa de interrelacionamento entre produção e serviços, em cuja composição integram-se uma prática
social com base cultural, com herança histórica, a um meio ambiente diverso, cartografia
natural, relações sociais de hospitalidade, troca de informações interculturais”. (MOESCH
2002, p.9).
O Plano Municipal de Turismo de Canguçu prevê um cronograma de acontecimentos em
um espaço temporal definido, podendo o mesmo ser adaptado e aprimorado ao longo do
período de vigência do mesmo.
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Justificativa

Promover o desenvolvimento do município de Canguçu como destino turístico de forma
ordenada, onde as atividades e ações para este fim sejam realizadas de maneira
harmoniosa com os preceitos da sustentabilidade, promovendo o equilíbrio cultural,
socioeconômico, ambiental e político-institucional e, também, agregando valor a região
turística da Costa Doce.
Objetivo Geral
Desenvolver o turismo do município de Canguçu de forma ordenada dentro dos
parâmetros da sustentabilidade em nível municipal e regional.
Objetivos específicos
Definir o perfil do turismo no município;
aprimorar a capacidade de gestão pública da atividade turística;
ordenar e estruturar o turismo local de Canguçu;
fomentar uma oferta turística qualificada, ancorada em segmentos turísticos potenciais
qualificar os produtos e serviços turísticos;
aumentar o número de consumidores (turistas e visitantes) dos produtos turísticos
ofertados;
melhorar da infraestrutura turística;
melhorar a comunicação e o marketing interno e externo;
aumentar postos de trabalho diretos e indiretos;
fomentar o empreendedorismo e a inovação das atividades turísticas;
melhorar a qualidade de vida da população residente;
desenvolver novos roteiros turísticos;
promover Canguçu como um destino turístico qualificado.
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1.1 Antecedentes de Canguçu
Na Serra dos Tapes, carinhosamente chamada de Serra do Sul, está localizado o município de
Canguçu. Situada na metade sul do Estado do RS às margens da BR 392, se liga ao centro do Estado
e à fronteira com o Uruguai. Distante 54 Km de Pelotas, 89 Km de Rio Grande e a 266 km da
Capital Porto Alegre. Com extensão territorial de 3.526,253 Km² (IBGE, 2017) configurando mais
de 8.500 km de vias municipais no interior.
Canguçu possui uma população de 53.259 habitantes (IBGE 2010), sendo 33.565 – 63,02%
residentes na área rural, reflexo de uma economia baseada na agricultura familiar de culturas
diversificadas. É conhecida como a Capital da Agricultura Familiar, com cerca de 14 mil pequenas
propriedades, considerado o maior minifúndio de toda a América Latina.
Canguçu margeia a história relacionada à instalação da chamada Real Feitoria do Linho Cânhamo de
Canguçu no fim do século XVIII, no ano de 1783, e que depois seria transferida para a atual cidade
de São Leopoldo. Uma das hipóteses é que a Feitoria foi inicialmente implantada em Canguçu
Velho, na Serra dos Tapes; outra hipótese é que foi instalada na chamada Ilha da Feitoria, na Lagoa
dos Patos, atual Pelotas. A Real Feitoria do Linho Cânhamo do Rincão do Canguçu foi transferida
em 1789 para o Fachinal da Courita, em São Leopoldo.
A feitoria era uma fazenda destinada a produção do linho a partir da fibra do cânhamo, matéria
prima para velas e cordéis de navios. Esta foi a primeira empresa agrícola de iniciativa
governamental a ser instalada no Estado. O linho era obtido por Portugal, a altos preços, da
Inglaterra. Por isso, a instalação da Feitoria no Brasil funcionava como uma estatal portuguesa, com
grande número de escravos africanos. Quando instalada na região, os produtos eram escoados pela
Lagoa dos Patos, possivelmente por um porto localizado no Arroio Corrientes (BENTO, 2009).
Na linha histórica, o município de Canguçu se originou do povoado que se fixou no entorno da
Capela Curada Nossa Senhora da Conceição, construção iniciada em janeiro de 1800 após a
aprovação do Presidente da Província de São Pedro. Naquele período, a região era fronteira entre
Portugal e Espanha, pelo tratado de Santo Ildefonso de 1777, e local de passagem das tropas
portuguesas que se deslocavam entre Rio Grande e Rio Pardo. Portanto, a criação do povoado
possibilitava a defesa da fronteira de possíveis invasões espanholas em terras portuguesas.
Segundo Bento (2009) parte das famílias portuguesas do Canguçu Velho se instalaram na nova
sede.
Em 1812 o povoado foi elevado à categoria de Freguesia de Cangussú, pela Carta Regia do Príncipe
Regente D. João VI. Em 28 de janeiro de 1857 foi elevado à Vila e em 27 de junho de 1857 foi
elevado a Município. Foi o 22º município gaúcho a ser criado no Estado.
A denominação Canguçu deriva da palavra indígena “Caa-guaçu”, significando mata grande ou mato
grosso e algumas fontes consideram a palavra “Acaanguaçu”, nome dado pelos índios a uma
pequena onça que supostamente habitava aquela região ou “Cangussu” palavra originada dos
Bugres Nonoay que significa lugar que venta forte.
Praça Dr. Francisco Carlos dos Santos, 240
Centro. CEP: 96600-000
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Apesar da divergência da origem do nome do município, a figura da onça é utilizada pela população
como símbolo de Canguçu. O nome do município teve sua grafia alterada de Cangussú para
Canguçu pelo Decreto-lei n.º 7.199, de 31 de março de 1938. Após várias mudanças, atualmente o
município apresenta seu território dividido em cinco distintos distritos, sendo eles 1º, 2º, 3º, 4º e 5º
distritos, onde, no 1° está localizada a sede (zona urbana) do município.
Segundo Dutra (2015, p. 15), a história de Canguçu é resultado secular de relações sociais de
“colonizadores portugueses e as disputas com os espanhóis, onde se destaca a evolução e a
importância dos diferentes grupos étnicos que contribuíram para a formação do mosaico cultural
local (indígenas, portugueses, negros, pomeranos e italianos, entre outros)”.
Mesmo com a chegada de núcleos de açorianos, Canguçu ainda era subpovoada no início do sec.
XIX. O povoamento mais consistente inicia-se no final do sec. XIX e início do XX com a chegada dos
colonos pomeranos e italianos provenientes das colônias de Pelotas e São Lourenço durante o
período do declínio das Charqueadas, quando os estancieiros começaram a arrendar as suas terras
aos novos colonos (BERSELLI, 2019; FERREIRA, CERQUEIRA, RIETH, 2008).
Pomeranos e italianos se dedicaram a policultura e criação de animais (DUTRA, 2015). Essa
configuração sócio-espacial dos imigrantes permitiu fundamentar as bases do que ainda hoje se
configura como predomínio da agricultura familiar no município (DUTRA, 2015). Os colonos
enfrentaram a falta de infraestrutura inicial e ao longo do tempo foi se desenvolvendo assim como
a agricultura de subsistência pra “um modelo baseado e ancorado nas unidades familiares de
produção e articulação com o merca o”(DUTRA, 2015, p. 16).
Assim, a população canguçuense se caracteriza pelo contraste entre a descendência advinda
principalmente das colonizações portuguesa, pomerana, francesa e comunidades quilombolas.
Soma-se a essa diversidade, algumas famílias de descendência francesa e árabe. Apresenta-se uma
multicidade cultural, configurando-se em grande capital social pela riqueza cultural e identitária.
No que concerne às comunidades remanescentes de quilombos, em 2019, o município possui 16
comunidades reconhecidas e certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Destaca-se como o
município com o maior número de comunidades reconhecidas no estado do RS (PALMARES, 2019).
Historicamente, estas comunidades que se concentram na região serrana do sul do Estado e
próximo das antigas regiões das Charqueadas que compreendem municípios como Pelotas, Piratini
e São Lourenço do Sul. Devido às comunidades se encontrarem nas regiões altas da Serra dos
Tapes, leva-se a crer que os antigos escravos buscavam estas regiões de difícil acesso,
possivelmente fugidos das Charqueadas (DE OLIVEIRA; RUBERT, 2011; GUTIERREZ, 1993).
Sua construção identitária advém fortemente da ligação com o território hoje reconhecido: mais
que espaços de “estratégias de sobrevivência e de resistência”, também são “[...] espaços de
revalorização e de preservação de práticas culturais distintas, de afirmação da ancestralidade e de
uma história comum (BITTENCOURT JR. 2010, p. 20).”
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Outra comunidade expressiva no município é dos descendentes de pomeranos, que assim como
as etnias negras e indígenas, são entendidos como um contingente branco que sofreu também
diáspora, quando saíram forçosamente dos seus territórios pelas condições econômicas precárias
à época. Hoje mantêm e buscam por suas origens, cultura, história e manutenção da memória
que se difere do povo alemão em características culturais e linguísticas (WEIDUSCHADT;
SOUZA; BEIERSDORF, 2014).
Entre descendentes de pomeranos e negros, surge uma situação inusitada de hibridização
cultural, talvez única no município. A princípio se estabeleceram relações de trabalho entre os
dois grupos, no qual o negro aprendeu a língua pomerana, pois trabalhavam como peões em
época de safra. Pelas relações próximas, a religiosidade luterana dos pomeranos é disseminada
nas comunidades negras, como exemplo da Comunidade Negra Manoel do Rego, que possui
Igreja Luterana negra (WEIDUSCHADT et al., 2014). Em funcionamento até os dias atuais, esta
comunidade possui igrejas separadas entre “negros” e “brancos”. A origem da divisão ocorreu no
início do século XX quando da proibição dos ex-escravos e seus descendentes frequentassem
cultos de origem europeia. Para a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e a Igreja
Evangélica Luterana do Brasil não se tem registros de outro grupo com características
semelhantes uma vez que o consenso das igrejas luteranas era de não permitirem a entrada de
negros[1] naquele período.
Compreende-se a complexidade multicultural do município de Canguçu. Mesmo elencando-se
resumidamente alguns contextos históricos, estes elementos são importantes por constituírem a
memória e, por conseguinte, a identidade do povo canguçuense. A memória tem caráter
importante na elevação de um grupo social, compreendem-se suas transformações ao longo do
tempo e permite a visualizações das ações futuras para sua manutenção, conservação, resgate e
evidência no contexto cultural e turístico. A partir da compreensão da cultura e da identidade
pode-se desenvolver o turismo sustentável, respeitado a memória, o patrimônio cultural, a
história e os modos de viver da comunidade. Estas são as genuínas experiências turísticas que
devem ser oportunizados aos turistas respeitando o bem-estar dos moradores.

[1]
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/luteranos-de-etnias-diferentes-rezam-em-igrejasseparadas-0edmzxnhqr84cxhwas5yhwjf2/
Praça Dr. Francisco Carlos dos Santos, 240
Centro. CEP: 96600-000
Telefone: (53) 3252-7780

2. INFRAESTRUTURA
GERAL DO
MUNICÍPIO

PLANO MUNICIPAL DE TURISMO
2020 - 2025

CANGUÇU - RS
2.1 Saúde

O município está em modalidade da Gestão da Atenção Básica e conta atualmente com:
cinco equipes de Saúde da Família (ESF) sendo que três na zona urbana e duas na zona rural
que cobrem 28% da população;
cinco equipes de Atenção Básica na zona rural que circulam no território adscrito
contemplando quinze unidades básicas de saúde (UBS), com atendimento sistemático;
uma Unidade Básica de Saúde na zona urbana que atende a demanda do município nas
modalidades de Saúde da Criança, Saúde Bucal, Controle da Tuberculose, Assistência ao
Estomizado e Vigilância Epidemiológica;
um Pronto Atendimento Municipal, que além de urgência e emergência, acolhe as demandas
de Atenção Básica na Clínica Médica e Saúde da Mulher, atua na especialidade de Cirurgia
Plástica, com ênfase no câncer de pele;
um Centro de Especialidades Odontológicas Regional (CEO) que atende nas áreas de
endodontia, periodontia, cirurgia bucomaxilo-facial e pessoas com deficiência e um Laboratório
Regional de Prótese Dentária, ambos são referência para os municípios de Arroio do Padre,
Capão do Leão, Cerrito, Herval, Morro Redondo, Pedro Osório, Pedras Altas, Pinheiro
Machado, Piratini, Santana da Boa Vista; e uma Farmácia Municipal;
uma SAMU Unidade Suporte Básico (USB);
um Centro de Atenção Psicossocial I (CAPS I – Casa de Saúde Mental);
um Centro Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas (CAPS AD - Despertar) referência
microrregional para Morro Redondo e Santana da Boa Vista e Serviço de Atenção à Saúde
Mental.
Possui Hospital equipado com Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, Maternidade, Pediatria, Ala de
Saúde Mental, Pronto Socorro, Ambulatórios, Laboratório de Análises Clínicas, Radiologia,
Tomografia, Mamografia, Ultrassonografia, Eletrocardiograma de Repouso e de Esforço, Agência
Transfusional e Endoscopia Digestiva. O Hospital de Caridade Canguçu com média complexidade,
sendo referência aos municípios de Piratini, Morro Redondo e Santana da Boa Vista, sendo que a
UTI atende a Central de Leitos do Estado.
A capacidade de instalação do Hospital é de 117 leitos, referente às Internações Pediátricas,
Obstétrica, Clínica, Cirúrgica, Psiquiátrica e UTI adulta, atende a população com cobertura do
Sistema Único de Saúde “SUS”, correspondendo a 60% de atendimento SUS.

2.2 Educação
Em 1998, amparado pela lei Federal 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional –
LDBEN foi criado o sistema Municipal de Ensino. Com isso, a Secretaria Municipal de Educação
passou a exercer as atribuições de órgão gestor, cabendo ao Conselho Municipal de Educação –
CME – a função de órgão normativo e fiscalizador.
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A Educação organiza-se em Níveis de Educação Básica e Educação Superior; nas Etapas de
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. As seis Modalidades previstas na legislação
vigente são atendidas em nosso município: Educação Profissional, Educação do Campo, Educação
Especial, Educação de Jovens e Adultos, Educação Indígena e Educação à Distância.
Os dados referentes à Educação revelam a presença de 59 instituições de ensino no município,
sendo:

Quadro 1 - Instituições de ensino no município de Cangunçu
TIPOLOGIA
Escolas Municipais de Ensino Fundamental no Interior
Escolas Municipais de Ensino Fundamental na Área Urbana
Escolas Municipais de Ensino Infantil na Área Urbana
Escolas Estaduais na Área Urbana
Escolas Estaduais no Interior
Escolas Particulares
Instituições de Ensino Superior
Total Ensino Básico
Total Ensino Superior

QUANTIDADE
25
5
5
4
12
4
4
50
4

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Canguçu (2019).

Apesar de Canguçu possuir 63% da população residente no território rural, a evasão dos jovens é
uma realidade no município, com duas perspectivas negativas, por um lado cada vez mais cedo o
jovem sai do campo para estudar e não retorna, no outro lado a realidade do abandono precoce dos
estudos. Pensando neste contexto nasceu a Escola do Campo, uma escola de turno integral que
além de trabalhar a grade de currículo nacional, desenvolve projetos de interesse do aluno do
campo, possibilitando a oportunidade de desenvolvimento dos projetos nas propriedades junto à
família. Até o presente momento oito escolas já aderiram à nova metodologia. Além do ganho
pedagógico as famílias relatam a melhora no horário de saída e retorno a suas dos jovens, além de
proporcionar aos alunos três refeições balanceadas. As escolas que aceitaram esse desafio já
colhem frutos significativos, são alunos mais preparados, e pequenos novos empreendimentos
familiares começam a surgir no interior do município.
Esta é a primeira vez que a Educação de base é repensada de acordo com a realidade de cada aluno.
Hoje esses alunos não veem mais suas propriedades apenas como produtoras, mas como
oportunidade de gerar mais renda as famílias. A proposta em si é pensar no aluno, nos temas
geradores de interesse que ele tem devido ao meio que está inserido. O projeto tem sido sucesso
devido a sua construção junto com a comunidade escolar, diretores, professores e pais abraçaram a
proposta. Sempre dispostos a mudar e aperfeiçoar o modelo. Cada escola tem a liberdade de tratar
a Escola do Campo de acordo com a realidade onde está inserida.
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2.3 Segurança

Em 2014, o município de Canguçu recebeu a instalação de um sistema de videomonitoramento.
Convênio assinado com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) providenciou a infraestrutura
para a instalação das 26 câmeras de vigilância com gerenciamento feito pela Brigada Militar do
município (LEMOS, 2013). Em 2018, Brigada Militar e a Superintendência de Serviço
Penitenciários – SUSEPE debateram ações em prol da segurança pública, a fim de organizar
ações integradas para melhor efetivar a Segurança Pública no município de Canguçu (GOMES,
2018).

2.4. Saneamento
O município de Canguçu, na cota em que se situa, localiza-se dentro da grande Bacia
Hidrográfica Litorânea, para onde convergem os efluentes de esgoto cloacal não tratados,
afetando três municípios limítrofes ao sul e ao sudeste, gerando um impacto regional.
2.4.1 Zona Urbana
O município dispõe de rede de esgoto sanitário em praticamente toda a cidade, com uma
extensão de aproximadamente 56 km, distribuídos em canos de concreto, de grés e cimento
amianto, e duas estações de tratamento de esgotos do tipo Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado
(RALF). A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 01 Vila Zezeco Pereira foi projetada para a
contribuição de 1.000 habitantes, segundo dados do ano de 2005 já havia contribuição de 1.560
hab. com vazão máxima de 200m³/dia. Atualmente estima-se que mais de 4.000 habitantes
contribuam para esta estação. A ETE 02 Vila Guido Otto, foi projetada para atender 500
habitantes, com vazão máxima de 75m³/dia. Atualmente estima-se que mais de 1500 habitantes
contribuam para esta estação.
A Lei Municipal Nº 1760/97 determina que as águas residenciais provenientes das chuvas
devam ser encaminhadas para as sarjetas e no caso da impossibilidade, a solução adotada deverá
ser regrada pelo Código Civil Brasileiro. Observa-se que mesmo havendo lei que regulamente a
implementação e a fiscalização do sistema separador absoluto, existem muitas residências
ligando as suas redes pluviais nas redes de esgoto sanitário. As redes de coleta de esgoto misto,
cloacal/pluvial, em sua totalidade são captadas pelos canais de drenagem pluvial ao longo dos
Arroios do Curtume e dos Borges, com exceção das redes que conduzem às estações de
tratamento de esgoto.
2.4.2 Zona Rural
Na zona rural não há um diagnóstico a respeito da forma de tratamento e disposição dos
efluentes das residências, sendo tradicional o uso de disposição final em sumidouro. Atualmente
as residências que são construídas através de projetos sociais oferecidas pelo Setor de
Habitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo possuem sistema de
disposição de esgoto composto por fossa séptica e sumidouro. Outras entidades que produzem
habitação rural que também adotam os mesmos princípios de saneamento acima citados.
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2.5 Situação Econômica de Canguçu
A base da economia do município é a agricultura que se caracteriza pela policultura. Tem-se uma
agricultura forte, o setor industrial responde por apenas 7% do capital que circula no município,
o comércio chega a 49%, justamente devido às receitas geradas pelo setor primário.
As principais culturas exploradas comercialmente no município são o tabaco com 9.905 ha, soja
40.000 ha, milho 16.000 ha, tomate 4.000 ha e o pêssego 2.100 ha, sendo também exploradas
outras culturas com menor expressão sendo elas: alho 100 ha, amendoim 120 ha, arroz irrigado
738 ha, batata doce 280 ha, batata inglesa 400 ha, cebola 200 ha, feijão preto 1.420 ha,
azeitonas 200 ha, laranja 100 ha, mandioca 10 ha, figo 80 ha, maçã 3 ha, noz 30 há, uva suco 20
ha tangerina e 15 ha (IBGE, 2018).
Na pecuária a aquicultura corresponde a 2.782 Kg, bovinos 129.335 cabeças, búfalos 201
cabeças, caprinos 2.260 cabeças, codornas 404 cabeças, equinos 7.368 cabeças, galináceos
68.892 cabeças, ovinos 31.990 cabeças, suínos 17.978 cabeças, mel 75.441 Kg e lã 81.046 kg
(IBGE, 2018).
O setor industrial é reduzido, predominando a transformação de produtos primários, limitandose a pequenas indústrias de conservas, fumo, botas, canos, serralherias, carpintarias, moinhos
coloniais, fabricação de tijolos, extração de pedras para construção, pavimentação e moirões.
Possui micro- indústria na área do vestuário, alimentação (caseira), panificação (PME, 2015).

2.6 Comércio
No meio urbano, os estabelecimentos comerciais são predominantemente de comerciantes
locais, onde Gonçalves (2008) verificou como caracterizado por empreendimentos de famílias
germânicas (pomeranos e alemães), com nomes associados ao sobrenome da família, onde estes
grupos formam uma rede de fortalecimento local ao comprarem produtos valorizando estes
empreendimentos em detrimento de outros. Assim, o comércio possui forte característica de
empregar pessoas que falam a língua Pomerana para atender este público.
Cabe destacar que o comércio possui grande movimento durante os dias úteis da semana, nos
horários de chegada e partida dos ônibus que percorrem a área rural do município. Esta
plasticidade também se reflete no campo político, fortemente marcado por descendentes de
portugueses e pomeranos (GONÇALVES, 2008). Assim, compreende-se a organização social da
comunidade canguçuense com características bem diferenciadas, no sentido de que o
movimento na cidade (centro) diminui consideravelmente nos finais de semana.
Em 2011 foi realizada uma pesquisa de Demandas Comerciais, Industriais e Agroindustriais pela
Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. O Instituto de Pesquisas de Opinião – IPO
executou a pesquisa com 305 pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, responsáveis pelas
compras em suas famílias.
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A pesquisa teve intuito de (1°) identificar hábitos de compra da população e demandas e em (2°)
compras realizadas em outros centros comerciais. Os principais resultados foram que a maior
parte dos decisores de compra tem o hábito de realizar compras na cidade, totalizando 96,1%
dos decisores ( 94,7% da zona rural e 96,9% da zona urbana). De maneira geral, quanto aos
hábitos de comprar, 41.6% vão ao centro uma vez por mês, seguidos de 33,8% que vão
esporadicamente (IPO, 2011).
Quadro 2 - Principais hábitos de compras dos residentes de Canguçu no ano de 2011.
ITEM

Geral

Área Urbana

Área Rural

PRINCIPAIS RESULTADOS

Medicamentos = 70,5%
Roupas/calçados = 67,5%
Semente e insumos = 26,5%
Perfumaria/ higiene e beleza = 19,3%
Bazar/ variedades = 6,4%
Roupas/calçados = 74,3%
Medicamentos = 67,3%
Perfumaria/ higiene e beleza = 24,8%
Bazar/ variedades = 22,1%
Móveis e eletrodomésticos = 19,5%
Medicamentos = 72,4%
Roupas/calçados = 63,5%
Semente e insumos = 41,1%
Perfumaria/ higiene e beleza = 16,2%
Bazar/ variedades =13,0%

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Canguçu (2019).

Em relação aos principais produtos adquiridos, os hábitos de consumo diferem um pouco em
relação aos decisores de compra do centro urbano e da área rural. Percebe-se as principais
compras realizadas são referentes a roupas e calçados seguidos de medicamentos pelos
compradores da área urbana, enquanto que para os compradores da área rural os itens se
invertem, os medicamentos são as principais compras seguidas de roupas e calçados. Estas
informações demonstram a realidade da população canguçuense formada pelo alto índice de
adultos, caracterizado por uma população envelhecida, com alto índice de idosos na sua
população total.
Quanto ao hábito de compra da população em relação a outros centros urbanos, os resultados
demonstraram que 74,5% dos decisores de compra não costumam comprar em outra cidade, ou
seja, só realizam compras na cidade de Canguçu. Este resultado é bastante favorável quanto a
movimentação econômica girar dentro do próprio município o que serve como importante
indicador de incentivo ao empreendedorismo.
Em relação às necessidades por tipo de empresa/negócio do município (Supermercado,
comércio, serviços, agropecuária e indústria), a maior necessidade apontada de maneira geral foi
a vinda de indústrias ao município, em 79,4%. Este resultado reflete que a maior parte das
sugestões se centram na atração de novas indústrias ou indústrias especificas para geração de
novas vagas de trabalho e desenvolvimento.
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2.7 Espaços de Lazer
No que concerne aos espaços de lazer em Canguçu, os moradores do meio urbano se encontram
aos finais de semana na principal rua da cidade, rua General Osório, entendido como centro
comercial, onde possui alguns avanços com jardineiras e bancos próximo aos restaurantes mais
conhecidos da cidade. Compreende-se aqui a ocupação populacional canguçuense do espaço
público e sua dinâmica social “são pontos de referência e espaço compartilhado entre os
moradores da cidade e os do meio rural, pois é nas quadras próximas que se localizam os bancos,
principais lojas, casa lotérica, câmara de vereadores, prefeitura, secretarias da Administração
Municipal, entre outros” (GONÇALVES, 2008, p. 32). É característico notar no município a
diferença entre o públicos que frequenta o centro da cidade durante os dias úteis da semana, da
população da cidade que frequenta, em sua maioria, aos finais de semana.
Das opções de lazer, muitas festas ocorrem no interior do município, no espaço rural, onde jovens
da cidade se encontram com os jovens do meio rural. Os salões de festa do interior promovem
bailes, e também jogos de futebol e encontro de jovens nas comunidades religiosas. No espaço
urbano, as festas ocorrem no Clube Harmonia, no Clube Esporte Cruzeiro e no Clube Recreativo
América (GONÇALVES, 2008).
Cabe destacar que o Clube Harmonia promove o tradicional Baile de Carnaval de Inverno – CDI,
muito conhecido na região e que atrai grande número de visitantes de outros municípios.
Também, outro clube tradicional é o Clube Recreativo América que historicamente era
caracterizado como clube dos negros de Canguçu. Assim, historicamente, em 1952, foi fundado o
Clube Recreativo América para que os descendentes de escravos tivessem local próprio para se
divertir, anteriormente alugavam garagens para realizar suas festas e bailes. A partir de 1964,
com sede nova, passam a realizar bailes de sócios e carnaval. Neste período seguiam os bailes
separados entre negros e brancos. Somente a partir de 1975 que, durante o carnaval, os
presidentes do Clube Harmonia e Clube Recreativo América aceitaram a visita das cortes. Com a
diminuição da discriminação e a imposição da Constituição Federal, na década de 80 a integração
passou a ser total (RIBEIRO, 2010).
Outro local que se localiza no espaço urbano, as margens da BR 392 é o Parque Turístico Nossa
Senhora da Conceição que atrai os residentes, principalmente aos finais de semana e feriados
para aproveitarem o espaço público ao ar livre para descanso e lazer. No local é possível observar
pessoas contemplando a vista panorâmica da cidade, rodas de chimarrão, grupos de famílias e
amigos fazendo piqueniques e/ou levando as crianças para brincarem no parquinho existente no
local. Muitas visitações também ocorrem neste espaço com propósitos religiosos, sendo mais
forte a presença de turistas e grupos religiosos de diferentes vertentes.
Em relação aos campeonatos de futebol, a atividade esportiva se configura com muita força nas
comunidades. Os campeonatos esportivos no Município de Canguçu são reconhecidos em toda
região sul do Estado, visto que envolvem atletas de diversas cidades vizinhas e movimentam a
economia local. Atualmente, em 2019, existem 24 campeonatos amadores espalhados por
diversas localidades do Município, e este número continua em crescimento (PENNING, 2019).
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Os campeonatos noturnos (realizados sexta, sábado e domingo) contam com a participação em
média de 30 a 40 equipes, nas categorias principal, feminino, veterano e entre famílias. Os jogos
são distribuídos nas chamadas “rodadas”, geralmente 10 jogos em cada, nas categorias acima
descritas e em torno de 15 rodadas por campeonato (PENNING, 2019). Existem, também, os
campeonatos de domingo (diurnos) que atraem maior público.
O campeonato considerado de maior importância é o Campeonato da Amizade, onde a maioria
dos atletas são pagos pelas suas equipes, principalmente jogadores de outros municípios.
Também, os campeonatos que ganharam muita importância nos últimos tempos foram os
campeonatos de integração das comunidades religiosas, nestes podem jogar apenas sócios das
comunidades, não envolvendo contratação de jogadores, jogam apenas pelo amor a suas
congregações (PENNING, 2019). Os campeonatos no interior do município movimentam a
economia nas comunidades.
Os pontos positivos dos eventos esportivos de futebol são: a alternativa de lazer aos finais de
semana; a inclusão das mulheres nos campeonatos; o desenvolvimento do comércio; o apoio de
empresas às equipes do interior (notas fiscais de fardamentos esportivos descontam do imposto
de renda); integração e socialização da população que está sempre envolvida com o esporte,
principalmente a população do interior que não possui atividades cotidianas diferenciadas; entre
outras. Como pontos negativos, ou oportunidades de melhorias, está o acesso à algumas
localidades de campeonatos, estradas com problemas estruturais e falta de manutenção
(PENNING, 2019).
As primeiras manifestações tradicionalistas gaúchas em Canguçu, se deram pelo início dos anos
50, quando a partir de Porto Alegre, as idéias do 35 CTG, foram se espalhando pelos municípios
do interior do Estado. Nestes 70 anos, muitos fatos relevantes aconteceram, entidades surgiram,
algumas de existência duradoura, outras que tiveram seus objetivos sufocados. O Movimento
Tradicionalista Gaúcho, entidade que congrega e legitima os Centros de Tradições Gaúchas,
reconhece como oficiais em Canguçu os seguintes, com seus piquetes:
CTG Joaquim Paulo de Freitas – sede no Alto Alegre, 3º distrito, possui dois Piquetes:
Piquete São Pedro do Rio Grande e Piquete São Pedro.
CTG Sinuelo - com sede social na sede urbana e sede Campeira, localizado no Alto da Pedreira,
1° Distrito;
CTG Sentinela da Armada - localizado na Armada, 5º distrito;
CTG Desgarrados - com sede social e campeira no Faxinal, 3º distrito, possui o Piquete Honra
da Tradição, com sede na Florida, 2º distrito;
CTG Cancelada Querência - único CTG Estudantil da Região, com sede na Escola Técnica
Estadual Canguçu – ETEC;
CTG Sentinela das Coxilhas – localizado na Coxilha dos Silveiras, 1º distrito;
CTG Raul Silveira, sede na cidade e o Piquete Herdeiros do Laço a ele filiado;
Piquete Lanceiros do Sul, localizado na Coxilha dos Piegas, 4º distrito;
CTG Tropeiros da Amizade, localizado na BR 392, km 108, Ares Alegre, 1º distrito;
Piquete Três Gerações, sem sede.
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Os Piquetes mencionados possuem personalidade de “entidade mãe”, pois também são filiados
diretos ao MTG. As demais entidades citados são filiadas à Entidade e reconhecidos pelo MTG.
Estas entidades realizam Circuitos de Rodeios Artísticos e Campeiros, organizado por um
calendário anual, onde cada entidade fica responsável pela organização em sua sede. Dos
eventos realizados, as entidades conseguem alocar recursos para manutenção das mesmas. Para
o mês de setembro, durante os Festejos Farroupilhas, é realizado um incentivo de rondas com a
chama crioula durante toda a semana farroupilha. Ao chegar no dia 20 de setembro organiza-se
o desfile temático e de cavalarianos.
O mês de setembro dá características peculiares ao município, grande parte da população se
envolve ao longo do mês com os movimentos tradicionalistas, sendo comum observar pessoas
trajadas com roupas típicas e grupos de cavalarianos se deslocando pelas estradas municipais do
interior. Além disso, é possível observar o envolvimento das famílias com seus CTGs e Piquetes,
o tradicionalismo passa de pais para filhos que se envolvem com os grupos. Locais estes de
sociabilidade e de lazer, as pessoas envolvidas enxergam o tradicionalismo como locais saudáveis
para freqüentarem.
Uma pesquisa realizada pela IPO em 2011 identificou as principais atividades lazer e
entretenimento perante a população urbana e rural (SMTIC, 2011). As principais atividades da
população do meio urbano, em ordem de preferência, foram: Bailes/ danças; Passeio no centro/
calçadão; Igreja/ festas na igreja; Visitar parentes e amigos e não faz atividade de lazer. Enquanto
que a população do meio rural as preferencias são, respectivamente: Igreja/ festas na igreja;
Jogos de futebol; Visitar parentes e amigos; não faz atividade de lazer e Bailes/ danças.
Assim, consegue-se compreender que a área de lazer/entretenimento a principal atividade dos
consumidores no geral da pesquisa é “ir à igreja/ festas na igreja” (27,5%), “ir a bailes/ danças”
(16,1%), “visitar parentes e amigos” (15,7%) e “jogos de futebol” (12,1%). Em relação aos 40,6%
dos respondentes da área urbana que sugerem uma nova atividade de entretenimento/lazer
estão: para 8,6% cinema, 8,3% parques e praças, 4,3% shopping, 3,0% bailes e festas, 2,6%
campings e 2,6% Ginásio de esportes. Percebe-se necessidades diversificadas de opções de
entretenimento e lazer.
Ao buscar informações mais atualizadas a respeito de dados informados sobre os bailes e danças,
informações in loco com moradores informaram que até 2011 era muito forte os bailes nos
salões do interior. Quatro bailes tradicionais se revezavam nos finais de semana; cada um deles
ocorria em um final de semana do mês: Salão Alvorada na Coxilha dos Campos; Salão Babalu na
Trapeira, 4° Distrito; Salão Bandeirantes na Coxilha dos Campos; e Salão Avante Grenal no
interior de Pelotas. Os relatos dizem que ocorriam excursões de vários ônibus para estes bailes
de interior. Hoje muitos deles não existem mais.
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2.8 Dados Geográficos
Canguçu limita-se ao norte com Encruzilhada do Sul, Amaral Ferrador e Cristal, ao sul com Pedro
Osório; ao leste com Morro Redondo, Pelotas e São Lourenço do Sul; ao oeste com Piratini. As
principais vias de acesso à Canguçu são a BR-392, conhecida como estrada da produção liga
Pelotas a Santa Maria e corta o município no sentido sudeste-noroeste, e a RST-265 que liga a
sede do município a São Lourenço do Sul. As coordenadas geográficas da sede são 31º23`42``de
Latitude Sul e 52º40`33,6`` de Longitude Oeste, sendo sua altitude de 386m, apresentando
picos de elevação acima de 500m.
Geograficamente, o município se localiza na região da Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul,
nome que designa, Planalto Dissecado de Sudeste ou Escudo Sul-Rio-Grandense. conjunto
geomorfológico constituído pela Serra dos Tapes e Serras. O conjunto está dividido, pelo vale do
rio Camaquã, em duas grandes unidades, uma ao norte e outra a sul denominadas Serra de
Herval e Serra dos Tapes, respectivamente.
Esta região pertence à porção sul do complexo cristalino brasileiro, caracterizado por solos
formados por rochas graníticas. O relevo é heterogêneo e pode variar do plano a áreas
fortemente onduladas com formações de cristas e escarpas, característico da região. A noroeste
do município a região é formada por grandes colinas que possuem um relevo que varia de suave
a médio ondulado. Estas são as áreas onde se encontram as grandes extensões de campo nativo
do município, que denominamos como “zona de campo” do município. Ao norte, desta mesma
zona, pode-se encontrar algumas áreas formadas por morros e escarpas com altitudes que
podem chegar a 500 metros. Estas são as áreas de maior altitude do município e onde ocorrem
os afloramentos rochosos desta região. Seguindo ainda ao norte até o limite entre o município de
Canguçu e Encruzilhada do Sul encontra-se o rio Camaquã. Nesta região contígua a área de
altitude, se observa um relevo de transição formado por lombadas até a planície aluvial do
Camaquã (COTRIM, 2003).
Em relação a distribuição da população pelo ponto de vista dos grupos étnicos, nas localidades
que estão próximas aos limites com São Lourenço do Sul, um número expressivo de moradores
germânicos. Nas localidades que se limitam com Piratini e Encruzilhada do Sul são marcantes as
culturas luso-brasileira e afro-brasileira, o que se percebe como um possível reflexo do antigo
regime escravocrata. Por fim, nas proximidades dos limites de Pelotas e Morro Redondo, existe
representação significativa de todos os grupos (GONÇALVES, 2008).
Clima – O município de Canguçu encontra-se em uma posição geográfica, associada a
elementos como o relevo plano a forte ondulado que, proporciona uma distribuição
homogênea da maioria dos elementos climáticos. Essa condição geográfica,
determinante para essas características climáticas são a sua latitude entre os paralelos
30° S e 32° S e a distância de cerca de 90 m do mar (PMDR, 2017).
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Baseado nos dados da estação meteorológica de Encruzilhada do Sul, considerada a mais
apropriada para caracterizar o clima de Canguçu, esta apresenta uma precipitação total anual de
1505 mm, não havendo grandes diferenças de distribuição entre as estações do ano. A diferença
entre a estação mais seca, o verão e a mais chuvosa, o inverno, é de 83 mm. A temperatura
média anual é de 16,5° C, tendo fevereiro como mês mais quente, com temperatura média de
21,3° C, e em julho o mês mais frio, com temperatura média de 11,6° C. Segundo a classificação
de Köppen (1948), Canguçu possui clima do tipo Cfa. Esse tipo Climático determina condições
subtropicais, característico das regiões de menor altitude do Estado, com verões quentes de
temperaturas médias superiores a 22° C, invernos amenos de temperaturas superiores a – 3° C e
distribuição uniforme da precipitação ao longo do ano. O mês de maior precipitação é outubro,
com 152 mm e o de menor é novembro, com 76 mm (PMDR, 2017).

Hidrografia – A rede de drenagem é formada por duas bacias hidrográficas, a do Rio
Camaquã e a do Sistema Piratini-São Gonçalo-Mangueira. Estas bacias pertencem a
região hidrográfica do litoral, de acordo com o Departamento de Recursos Hídricos
(DRH) do Estado do Rio Grande do Sul. A maior parte do território pertence à bacia
do Rio Camaquã (73,44%), sendo que os 26,56% restantes pertencem à outra bacia
hidrográfica citada (PMDR, 2017).

Quadro 3 – Bacias Hidrográficas inseridas no Município de Canguçu
MUNICÍPIO

BACIA

ÁREA (%)

ÁREA (KM ² )

Rio Camaquã

72,12

2.511,97

24.356

969,03

27.091

Canguçu
Piratini - São Gonçalo

27,84

POPULAÇÃO (HAB)

Fonte: Dados levantados pela SMAU – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo e SMOTS – Secretaria
Municipal de Obras, Transito e Serviços Urbanos (2018).

Vegetação – O município de Canguçu está inserido no Bioma Pampa e possuía
originalmente 68,2% de Floresta Estacional Semidecidual, 12,1 % de Estepe e 19,7
% de Áreas de Tensão Ecológica. As áreas de afloramento rochoso ocupam
aproximadamente 4,5% da área do município. A maior porção do território
municipal situa-se em área originalmente ocupada por florestas e sobre a qual
ocorreu a colonização, onde a subdivisão das terras ao longo do tempo
transformou as propriedades em minifúndios (PMDR, 2017).
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2.9 Acessos ao município
Acesso privilegiado via BR 392, liga a metade sul do Estado desde a fronteira com o Uruguai
até a região central do Estado, onde estão localizados municípios como Santa Maria. Distante
54 Km de Pelotas, 89 Km de Rio Grande e a 266 km da Capital Porto Alegre. Também se liga
aos municípios de Piratini e São Lourenço do Sul pela RS 265. Outro fator favorável é a
proximidade ao aeroporto de Pelotas e o Super Porto de Rio Grande que possui um fluxo,
ainda modesto, de recepção de Cruzeiros turísticos².

2.10 Resumo dos dados demográficos de Canguçu
Aspectos físicos
Área

3,526,253 km²

Fundação

27 de junho de 1857

Distritos e povoados

Municípios limítrofes
Distância das
principais cidades

Acessos rodoviários

1º Distrito: Santa Clara, Remanso, Coxilha dos Cunha, Coxilha dos Cavalheiros, Rincão
dos Silveira, Passo dos Oliveira, Passo do Valadão, Passo do Vime, Coxilha do
Sobradinho, Coxilha dos Campos, Coxilha dos Silveiras, Encruzilhada dos Grilhos, Passo
da Barra, Colônia São Domingos, Sanga Funda, Rincão da Glória, Glória, Rincão dos
Maia, Solidez, Posto Branco, Três Pontes, Alto da Pedreira, Vila Lacerda, Vila Meskó,
Vila Triângulo, Vila do Prado, Vila Fonseca, Vila Izabel, Vila Nova, Vila Cohab, Centro
(Sede/Marco Zero). 2º Distrito: Pantanoso, Passo das Capoeiras, Potreiro Grande,
Florida, Arroio das Pedras, Alto Grande, Iguatemi, Estância da Figueira, Nova
Gonçalves, Herval, Vila Wienke, Santa Bárbara, Chácara dos Bugres. 3º distrito: Vau
dos Prestes, Santo Antônio, Fazenda dos Cunha, Coxilha do Fogo, Paraíso, Faxinal,
Coxilha dos Pereira, Rincão dos Rossales, Boa Vista, Coxilha do Lajeado, Coxilha do
Vento, Rincão do Progresso, Passo da Divisa, Passo dos Goulart, Cancha dos Árabes,
Alto Alegre, Cruz de Pedra, Passo do Canto, Serro do Graxaim, Venda da Lagoa, Vila
Silva, Coxilha da Tuna, Badeco, Harmonia, Pedra das Mentiras. 4º Distrito: Passo do
Saraiva, Passo da Tapera, Passo da Areia, Passo da Maria Antônia, Passo da Mangueira,
Passo da Canoa, Passo do Lajeado, Passo do Salso, Passo da Rosa, Passo do Rato,
Passo do Tenente, Passo do Lourenço, Passo do Floriano, Passo dos Machado, Palha
Branca, Rincão dos Melões, Trapeiras, Coxilha das Flores, Rincão dos Cravos, Coxilha
dos Piegas, Rincão dos Marques, Coxilha das Três Pedras, Fortaleza. 5º distrito: Alto da
Cruz, Alto da Bela Vista, Alto Alegre, Cordilheira, Sucessão Moreira, Carajá, Arroio das
Pedras, Costa do Sapato, Várzea do Sapato, Cerro das Velhas, Cerro Pelado, Alto
Bonito, Armada, Passo do Guarda.

Encruzilhada do Sul, Amaral Ferrador, Cristal, Cerrito, Morro Redondo, Pelotas, São
Lourenço do Sul e Piratini
Capital Porto Alegre - 274 km
Pelotas (Aeroporto) – 54 km
Rio Grande (Super Porto de RG) – 114 km
Santa Maria – 240 km

BR 392 – Canguçu/Pelotas; Canguçu/Santa Maria
RS 265 – Canguçu/ São Lourenço; Canguçu/Piratini

Acesso aeroporto

Aeroporto Internacional de Pelotas – distância 57 km de Canguçu

Acesso porto

Porto de Rio Grande – distância 114 Km de Canguçu

Fonte: Prefeitura Municipal de Canguçu (2019).
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População
População IBGE (2010)

53.259

População estimada IBGE (2019)

55.871

Densidade demográfica IBGE (2010)

15,11 hab/km²

PIB per capta (2016)

R$ 19.013,48

Renda per capta

R$ 562,54*

Taxa de analfabetismo de pessoas
com 15 anos ou mais (2010)

9,17%

Acesso porto
Expectativa de via ao nascer (2010)
Faixa etária - Feminino

Faixa etária - Masculino

Porto de Rio Grande – distância 114 Km de Canguçu
75,15 anos
65 a mais de 80 anos = 16,4%
15 a 64 anos = 66,7%
0 a 14 anos = 16,9%
65 a mais de 80 anos = 13,3%
15 a 64 anos = 69,4%
0 a 14 anos = 17,3%

Fonte: IBGE/FEE (2019) e Agenda 2020 (s/d)³.

Comunidades quilombolas
Comunidades quilombolas

Localização

Comunidade quilombola Armada
Comunidade quilombola Cerro das Velhas

5º Distrito

Comunidade quilombola Passo do Lourenço

4º Distrito

Comunidade quilombola Maçambique
Comunidade quilombola Boqueirão
Comunidade quilombola Cerro da Vigília
Comunidade quilombola Faxinal

3º Distrito

Comunidade quilombola Potreito Grande
Comunidade quilombola Iguatemi
Comunidade quilombola Estância da Figueira

2º Distrito

Comunidade quilombola Manuel do Rego
(1ª comunidade reconhecida)
Comunidade quilombola Favila
Comunidade quilombola Cerro da Boneca
Comunidade quilombola Bisa Vicenta
Comunidade quilombola Santa Clara
Comunidade quilombola Filho dos Quilombos
Fonte: Prefeitura Municipal de Canguçu (2019).
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Finanças públicas
PIB IBGE (2010)

R$ 477.500 (mil reais)

Receitas totais (2017)*

R$ 148.518 (em milhões)

Despesas totais (2017)*

R$ 116.171 (em milhões)

Fonte: IGBE (2017)

Dados econômicos
Bancos

Banco do Brasil

7

Banrisul
Bradesco
Caixa
Sicredi
Cresol
Santander
Comércio (2017)

-

855

Serviços (2017)

-

769

Indústria de Transformação
(2017)

-

125

Fonte: DATASEBRAE (2019)
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3.1 A região turística da Costa Doce e a APL Costa Doce
A região turística Costa Doce começou sua caminhada de fortalecimento do turismo regional a
partir de 2005 com a formalização da Agencia de Desenvolvimento da Costa Doce. A AD Costa
Doce foi uma entidade privada sem fins lucrativos advinda de uma parceria entre Empresários,
Prefeituras, Universidades e SEBRAE com a proposta de fortalecer as ações promocionais da
região e aportar recursos coletivos para atividades de turismo.
A AD Costa Doce fomentava o planejamento estratégico, de forma participativa, buscando
organizar a oferta turística da região, identificados os principais segmentos turísticos da Costa
Doce: Sol e Praia, Cultural, Náutico, Esporte & Aventura, Turismo Rural, Turismo de Eventos e
Turismo Religioso. A governança local realizava encontros a cada 30 dias para discutir as ações
de turismo na região. No período, obteve-se como resultados a publicação da Revista Costa
Doce com uma tiragem de 10.000 (dez mil) exemplares a cada 60 dias; e o portal
www.costadoce.com.br para divulgar os atrativos e eventos regionais. Hoje, estas ações não são
mais realizadas.
Com o tempo, a AD Costa Doce se desfez e no ano de 2013 houve um primeiro esforço para
oficializar a região enquanto Arranjo Produtivo Local - APL. Naquele ano foi oferecido pelo
Governo do Estado, por meio da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do
Investimento- AGDI, a seleção de propostas de Arranjos Produtivos Locais (APLs) para
acessarem os recursos destinados ao Projeto de Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais –
Projeto APL. No edital n°01/2013. Do total de 08 projetos a serem selecionados naquele ano, o
turismo pleiteou uma das 03 propostas destinadas ao eixo em que se enquadrava. Assim, a APL
Costa Doce disputou com fortes concorrentes da área industrial (como petroquímico e gás) e da
agricultura. Embora sem ser contemplado com recurso naquele ano, a região conseguiu
demonstrar de forma concreta sua governança como APL, resultado do fortalecimento da região
ao longo dos anos.
Assim, em 2016 a região concorreu novamente por meio de processo de elaboração coletiva dos
municípios da região, empresas e empreendedores do setor turístico a região e Instituições
Públicas e Privadas de Educação, Pelotas Convention & Visitors Bureau e Regional Sul
Sebrae/RS, pelo entendimento da importância do crescimento do setor turístico na região,
impulsionado em especial, pela diversificação na economia e a necessidade de qualificação,
inovação e desenvolvimento do setor.
Pelo novo mapa de turismo brasileiro de 2019, a região da Costa Doce é composta por 20 (vinte)
municípios. Eles abrangem o território onde estão localizadas na área dos COREDES Centro-Sul e
Sul do Estado do Rio Grande do Sul. O quadro 4 apresenta os municípios que compõem a região:
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Quadro 4 - Municípios da APL Costa Doce pelo mapa de 2019 classificados por categorização
dos municípios

N°

MUNICÍPIO

1.
2.

Pelotas
Rio Grande

3.
4.
5.
Canguçu
6.
7.
8.
9.

Camaquã
Canguçu
Chuí
Guaíba
Jaguarão
Santa Vitória do Palmar
São Lourenço do Sul

CATEGORIA

N° POPULACIONAL (IBGE/2010)

B

328.275
197.228

C

62.764
53.259
5.917
95.204
27.931
30.990
43.111

C

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Arambaré
Arroio Grande
Barra do Ribeiro
Cristal
Morro Redondo
Piratini
São José do Norte
Tapes
Tavares
Turuçu

D

3.693
18.470
12.572
7.280
6.227
19.841
25.503
16.629
5.351
3.522

20.

Sertão Santana

E

5.850

TOTAL

969.617

Fonte: Adaptado de MTUR (2019) e IBGE (2010).

A Costa Doce abrange uma população estimada de 969.617 habitantes, distribuídos em uma
área de 45.342,00 Km² (IBGE, 2010). A principal atividade econômica da região segundo o IBGE
(2010) é a produção agropecuária, tendo o seu produto principal o arroz, pecuária de corte e
reflorestamento, em atividades comerciais e mais recentemente no fortalecimento da indústria
naval. Também são importantes a indústria do couro, a atividade naval, pesqueira e o turismo.
Esta última conta com uma importante quantidade de meios de hospedagem, empreendimentos
gastronômicos, de lazer e entretenimento. Segundo o Ministério do Turismo – Mtur, a
categorização dos Municípios das Regiões Turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro visa
identificar o desempenho da economia do setor nos municípios que constam no Mapa do
Turismo Brasileiro.
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Esse instrumento tem por objetivo permitir tomar decisões mais acertadas e implementar
políticas que respeitem as peculiaridades dos municípios brasileiros. As categorias do município,
regulamentado pela PORTARIA Nº 249, DE 1º DE AGOSTO DE 2019 são agrupados e definidos
pelas letras A, B, C, D e E em conformidade com os resultados obtidos na análise de cluster
(MTur, 2019).
As variáveis para definição das categorias segundo a portaria são (MTur, 2019): Quantidade de
Estabelecimentos de Hospedagem; Quantidade de Empregos em Estabelecimentos de
Hospedagem; Quantidade Estimada de Visitantes Domésticos (fonte: Estudo de Demanda
Doméstica - MTur; Quantidade Estimada de Visitantes Internacionais (fonte: Estudo de Demanda
Internacional - MTur/FIPE); e Arrecadação de Impostos Federais a partir dos Meios de
Hospedagem (fonte: Secretaria de Receita Federal/ME).
Quadro 5 - Dados da APL Costa Doce.
Descrição

Item

Segmentos de mercado das empresas do APL:

Diversificação de produtos ofertados:

Destino das vendas do APL segundo o local,
em percentual:

Comunidade quilombola Filho dos Quilombos

Hotéis, restaurantes, agências de viagens, pousadas,campings,
lancheiras, padarias, cafeterias, pontos de venda de produtos
agroalimentares e artesanato, empreendimentos de turismo
rural, empresas de transporte, agências de eventos, produtores
culturais, artesãos e empreendimentos de lazer e
entretenimento, imobiliárias, supermercados e postos de
combustíveis
O APL trabalha com o turismo de negócios e eventos, sol e
praia, rural, compras, ecoturismo e turismo cultural. Havendo
potencialidades de diversificação para outros segmentos e
demanda de qualificação.
Na região 43% da região Costa Doce; 28% da Grande Porto
Alegre; 13% do Pampa Gaúcho; 5% da Região dos Vales; 3% da
Região das Missões; 2% da Região Serra Gaúcha; 1% da Região
Central; 1% da Rota das Terras; 3% de outros Estados e 1% de
Turistas Internacionais.
Das empresas do APL são da região Litoral Norte do Estado do
Rio Grande do Sul, com o turismo de Sol e Praia, Serra Gaúcha
com o turismo gastronômico e Pampa Gaúcho com o turismo
rural e de compras.

Fonte: Adaptado do Projeto APL Costa Doce (2016).

Atualmente, a região turística da Costa Doce conta com 17 agências receptivas distribuídos nos
municípios. O quadro 04 apresenta as agências que trabalham com rotas e roteiros realizados na
região:
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Quadro 6 - Agências receptivas na região Turística Costa Doce
1. CONFRARIA DO BEM VIVER

Arambaré

2. ECO 360º ECOTURISMO E AVENTURA

Arambaré

3. MORRO DE AMORES RECEPTIVO

Morro Redondo

4. PEDAL CURTICEIRA

Pelotas

5. MINEIA TURISMO

Rio Grande

6. MARIA FACEIRA TURISMO E EVENTOS

São Lourenço do sul

7. GIBON TURISMO E NAVEGAÇÃO

São José do Norte

8. LAGUNA SUL SERVIÇOS E TURISMO

São José do Norte

9. LAGOAS EXPEDIÇÕES

Tavares

10. ANDREA PAULA BOGO CHIES

Pelotas

11. TERRASUL VIAGENS E RECEPTIVO PELOTAS

Pelotas

12. SOILA TURISMO

Pelotas

13. BARRA MUNDI TURISMO

Barra do Ribeiro

14. JARDINEIRA GUAIBA

Guaíba

15. ELIEZER SILVEIRA MUNHOZ

Tapes

16. FATURPEL

Pelotas

17. DUO Soluções em Viagens

Guaíba

Fonte: APL Costa Doce (2019).

3.1.1 Canguçu na APL Costa Doce
Canguçu se categoriza enquanto turismo no meio rural e seus desdobramentos: ecoturismo,
turismo cultural, turismo holístico, turismo pedagógico, turismo cientifico, entre outros. Por estar
localizado territorialmente nas Serras dos Tapes, configurada por um contexto de bioma pampa,
agricultura familiar e de grande diversidade étnica, estas são características que fortalecem a
região. Principalmente ao se observar o conjunto territorial abrangido pelos municípios vizinhos
como Morro Redondo e Pelotas que possuem roteiros constituídos que exploram a região
serrana da Serra dos Tapes. Via acesso pela BR 392 há o roteiro Morro de Amores e roteiro
Pelotas Colonial, já em direção a BR 116 via RS 265, a vizinha São Lourenço do Sul possui a rota
Caminho Pomerano.
Participação de Canguçu, em 2019, do 5° Desafio Serra do Sul – Etapa Canguçu, evento nãocompetitivo de MTB e Cicloturismo que já foi realizado nos municípios de Pelotas e Morro
Redondo.
Endereço
eletrônico
para
acesso
de
mais
informações:
https://www.serradostapes.com.br/regulamento-5-desafio-serra-dos-tapes/.
Este primeiro desafio foi realizado com intuito de inserir os três municípios em um projeto de
rota regional permanente de cicloturismo na Serra dos Tapes (Projeto Via Ecológica Serra dos
Tapes).
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3.2 Núcleo de Turismo – SMDEA
Existência de órgão municipal - o Núcleo de Turismo - junto à estrutura administrativa da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário – SMDEA, criado em 2017. A secretaria
possui por missão coordenar e promover o desenvolvimento econômico e agrário do município,
preconizando a adoção de práticas ambientalmente sustentáveis, que permitam o
desenvolvimento do agronegócio, zelando pela segurança alimentar da sociedade canguçuense.
Os focos de atuação, ainda que não exclusivos do turismo, são: Agricultura familiar;
Sustentabilidade; Mecanização agrícola; Inspeção de produtos de origem animal; Crédito
Fundiário; Turismo Rural; Apoio a indústria e comércio; Apoio às agroindústrias familiares;
Capacitação e formação dos atores dos arranjos produtivos e sociais locais; Empreendedorismo;
Organização social; Regionalização; Incentivos à comercialização de produtos oriundos da
agricultura e pecuária; e Apoio ao jovem do campo. Anteriormente, havia Secretaria de Turismo,
Indústria e Comércio que existiu dos anos de 2005 a 2012; após o núcleo de turismo passou a
Secretaria de Cultura, Turismo, Juventude e Mulheres nos anos de 2013 a 2016 e; por fim,
compõe o Departamento de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Agrário a partir de 2017.

3.3 Conselho Municipal de Turismo – COMTUR
Existência de Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, criado pela Lei nº 4.387/2016, é um
órgão colegiado, consultivo, deliberativo, e de assessoramento governamental. Possui a
finalidade de auxiliar a Administração Pública Municipal na orientação, planejamento,
interpretação e julgamento de matéria de sua competência, ficando vinculado à Secretaria
Municipal no qual a pasta do turismo está vinculada.
O Conselho Municipal de Turismo de Canguçu/RS – COMTUR é composto por 12 membros
nomeados pelo Prefeito. Suas cadeiras são compostas por representantes da Prefeitura
Municipal, Setor de Eventos, Setor de Artesanato, Grupos étnicos do município, representantes
do turismo no meio rural, Associação Comercial e Industrial do Município – ACICAN e EMATER.
A composição do Conselho é regulada pela Lei n° 4.803/2019.

3.4 Programa de Desenvolvimento Local – PRODEL
O objetivo de uma Câmara Técnica consiste em buscar o desenvolvimento social de um
município a partir de um diagnóstico do mesmo. Com base nisto, procura desenvolver um
trabalho qualificado, que promova a articulação dos diversos atores envolvidos direta e
indiretamente nos eixos prioritários. Em conjunto a isto, a finalidade da Câmara Técnica com o
Turismo gira em torno de identificar, integrar potencialidades e vocação turística a fim de
desenvolver um destino turístico no município alvo, que leva em consideração sua realidade e
pontos fortes.
Praça Dr. Francisco Carlos dos Santos, 240
Centro. CEP: 96600-000
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4. METODOLOGIA
Planejar é uma ferramenta importante para tornar o segmento turístico um fator decisivo de
desenvolvimento sustentável de um destino turístico. O desenvolvimento sustentável se refere
aos aspectos ambientais (prudência ecológica), econômicos (eficiência econômica) e
socioculturais (justiça social), onde o desenvolvimento dessas três dimensões necessita estar em
equilíbrio para garantia do desenvolvimento sustentável em longo prazo (UNWTO, 2005). Da
mesma forma, o turismo sustentável tem por objetivo o fortalecimento da atividade turística em
longo prazo, sustentada na preservação ambiental e cultural que qualifica o destino turístico,
gerando benefícios sociais permanentes de forma equilibrada. Portanto, o planejamento permite
assegurar resultados positivos significativos por meio de ações assertivas.
A metodologia utilizada para a elaboração do Plano Municipal de Turismo de Canguçu visou
proporcionar o desenvolvimento de estratégias de ação para fomentar a atratividade turística,
dinamizar produtos, gerar iniciativas de negócios, fortalecer as identidades naturais e culturais e
monitorar tendências de mercado. Para isso, o Plano foi elaborado seguindo VI etapas. Para a
elaboração do Plano Municipal de Turismo de Canguçu foi necessária a busca de antecedentes
que permitiram a construção de uma base teórica consistente do cenário global do sistema
turístico no município. Assim foi possível compreender os aspectos territoriais que englobam as
dinâmicas sociais, espaciais, culturais, identitários e econômicos por meio de análise documental
de informações obtidas a partir de fontes primárias e secundárias (VEAL, 2011; DECKER, 2003)
que permitiram a análise do ambiente turístico, sua realidade e desenhar tendências futuras.
Durante este processo, optou-se pela análise individual sistematizada das diferentes partes, onde
foi possível relacioná-las. Este diagnóstico permitiu desenhar o cenário turístico atual e a partir da
visão holística e global foi possível compreender as inter-relações dos diferentes elementos que
compõem o fenômeno turístico. Para o estabelecimento das linhas estratégicas e ações voltadas
ao desenvolvimento do turismo em Canguçu, realizou-se o levantamento das seguintes variáveis:
· Antecedentes históricos de Canguçu;
· Dados socioeconômicos do município de Canguçu;
· Oferta e Demanda turística atual;
· Políticas públicas existentes;
· Análise nos canais de Promoção e marketing do destino;
· Discussão com agentes públicos e privados locais, por meio de grupos de trabalho com o Conselho
Municipal de Turismo de Canguçu- COMTUR e Programa de Desenvolvimento Local – PRODEL.
Como resultado do diagnóstico, conseguiu-se realizar o prognóstico do desenvolvimento
turístico atual, elencar as fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças que permitiram delinear
as metas e ações a serem realizadas pelo referido Plano Municipal de Turismo de Canguçu por
meio de um planejamento estratégico.
As ações e propostas tem o intuito de contribuir para o desenvolvimento da atividade turística de
forma ordenada, organizada projetando o futuro cenário esperado de Canguçu como destino
turístico de forma harmoniosa com o meio ambiente dentro das premissas da sustentabilidade.
Praça Dr. Francisco Carlos dos Santos, 240
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4.1 Etapas metodológicas
Etapa I – Diagnóstico:
O núcleo de Turismo da Prefeitura
Municipal de Canguçu realizou nesta
etapa o levantamento das informações
pertinentes à contextualização cultural,
social, econômico e territorial em fontes primárias e
secundárias. Assim, os dados possíveis de terem sido
alcançados durante o período do diagnóstico foram
compreendidos por estudos acadêmicos, matérias de
jornais, informações in loco, dados estatísticos de
órgãos oficiais, entre outros, que permitiram uma
visão mais fiel da realidade social, territorial e
turístico de Canguçu. Também foram utilizados
dados levantados pela assessoria do Prodel.

Etapa II – Prognóstico e estratégias de
ação:
O diagnóstico permitiu a realização do
prognóstico que subsidia as estratégias
para o planejamento do turismo, prevendo
possíveis
cenários
a
partir do
panorama atual para projetar ações futuras. Nesta
etapa foram definidos os prazos, se projetando as
metas de curto, médio e longo prazo a partir das
perspectivas que foram analisadas.

Etapa III – Reuniões de definições:
Complementando a etapa II, foram
realizadas reuniões assessoradas pelo
Prodel com técnicos do turismo, Conselho
Municipal de Turismo, empresários e
comunidade em geral, para a elaboração desde a
análise SWOT, às ações, estratégias e cronograma de
trabalho do Plano Municipal de Turismo de Canguçu.

Etapa IV – Lançamento oficial e
apresentação à comunidade:
A apresentação oficial do Plano
Municipal de Turismo de Canguçu foi
apresentada em solenidade oficial
pela
Prefeitura
Municipal
de
Canguçu, COMTUR e Prodel.
Etapa V – Início das ações do Plano
Municipal de Turismo de Canguçu:
Após o lançamento do referido
plano, o núcleo de turismo da
Prefeitura Municipal de Canguçu
conjuntamente
com
o
Conselho Municipal de Turismo de Canguçu
estabelecerão as prioridades das ações definidas no
plano e articular com os demais atores parceiros e
executores das mesmas.
Etapa VI - Monitoramento e
avaliação:
É de responsabilidade dos órgãos
gestores do turismo do município a
execução e monitoramento do Plano
Municipal de Turismo. Em Canguçu,
esta etapa será de responsabilidade
do núcleo de Turismo da Prefeitura Municipal e do
Conselho Municipal de Turismo. O monitoramento
permite a identificação de distorções, erros,
inadequações para que, sempre que necessário,
sejam tomadas medidas corretivas para possíveis
ajustes julgados pertinentes, como remodelamento
e alterações além do controle das ações e dos
objetivos previstos. Esta etapa deve ser realizada
em uma periodicidade máxima de 18 meses.

4.2 Matriz SWOT – Definindo forças, fraquezas, oportunidades e ameaças
O quadro 07 apresenta o resultado da soma do levantamento do Departamento de Turismo com a
atividade realizada de forma cooperativa do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR,
empresários e comunidade de Canguçu com a articulação do Programa de Desenvolvimento Local Prodel.
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Strengths/Forças

Weaknesses/Fraquezas

- Município com o maior número de minifúndios do Brasil;
- Povo trabalhador, acolhedor e hospitaleiro;
- Tranquilidade – fugir dos grandes centros urbanos;
- Vocação para o turismo no meio rural;
- Vocação para turismo religioso;
- Vocação para esportes, lazer e cultural;
- Presença de vegetação, mata nativa preservada, cerros,
montanhas e recursos hídricos;
-Potencial histórico e gastronômico representado pela
cultura portuguesa/tradicionalista, Italiana, Pomerana,
Quilombola e Indígena;
- Ótima localização geográfica (BR 392 e RS 265), liga
fronteira sul ao centro do estado – Santa Maria;
- Entroncamento rodoferroviário e aeroporto próximo;
- Potencial de mercado no raio de 200 km de
aproximadamente 785.210 habitantes.
- Município compõe a região turística da Costa Doce;
-Presença de entidades de apoio – EMATER/ Turismólogo/
Alguns setores.
- Nova rota em formatação nos moldes do turismo de base
comunitária;
- Vídeo institucional do município;
-Revista institucional em processo de finalização;
- Guia de serviços turísticos em processo de finalização;
- Inventariação turística atualizada.

- Pouca identificação dos moradores com o turismo;
- Pouco sentimento de pertencimento do morador
com o município;
- Pouco embelezamento das ruas e avenidas;
- Poucas opções de lazer e entretenimento;
- Meios de Hospedagem com baixo número de
acomodações;
- Pouca divulgação dos atrativos;
- Fundo municipal de turismo sem verba;
- Deficiência de políticas pública norteadoras;
- Inexistência de Plano Diretor no município;
- Recursos financeiros deficitários em nível
governamental municipal;
- Deficiência de atração de investimentos
- Sinalização turística deficitária;
- Coleta seletiva deficitária;
- Melhorar acessos às propriedades no meio rural;
- Mobilidade urbana – grandes extensões de
estradas;
municipais no interior não pavimentada;
- Folheteria turística desatualizada;
- Perfil turístico deficitário;
- Ausência de agência receptiva no município.

S W

- Desenvolver Canguçu enquanto destino turístico;
- Desenvolver o turismo de experiência;
- Envolver a comunidade – desenvolver o sentimento de
pertencimento;
- Integrar iniciativas privadas e públicas;
- Movimentar a economia;
- Promover o turismo nas propriedades rurais;
- Trabalhar com o turismo receptivo;
- Desenvolver o turismo integrado e sustentável;
- Aumentar o fluxo turístico também nas baixas
temperaturas;
- Desenvolver o pensamento coletivo a um bem comum;
- Potencializar os eventos, esportes, economia criativa;
- Explorar a história de Canguçu;
- Definir identidade/marca forte do destino turístico
Canguçu;
- Criar eventos e atividades para a terceira idade;
- Valorizar e divulgar a gastronomia multiétnica;
- Participar e divulgar o município em eventos e feiras e
turismo e outros segmentos correlacionados;
- Incentivar o empreendedorismo;
- Presença de SEBRAE/EMATER/Universidades

O

Opportunities/Oportunidades

T

- Sazonalidade no turismo;
- produtos/atrativos similares na região que
podem concorrer fortemente com os do
município;
- Aumento da violência;
- Grande dependência econômica das culturas da
soja e do fumo;
- Desenvolvimento do turismo mais consolidado
em outros municípios da região;

!

Threats/Ameaças

Fonte: Departamento de Turismo Prefeitura Municipal/ Conselho Municipal de Turismo/Prodel (2019).
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4.3 Detalhamento do potencial mercado regional turístico no raio de 200
quilômetros.
Por meio do mapa apresentado na Figura 01 é possível visualizar a abrangência regional dos
municípios e, desta forma, é possível identificar os principais municípios localizados à 150 a 200
quilômetros de distância de Canguçu.
Figura 1. - Mapa do Município de Canguçu e raio de abrangência territorial

Fonte: Elaboração Departamento de Turismo Prefeitura Municipal (2019).
A tabela 01 descreve detalhadamente as distâncias e população total dos municípios, demonstrando
quantitativamente o potencial de demanda turística na região.

Tabela 1 - Municípios localizados no raio de 200 quilômetros de Canguçu
DISTÃNCIA/KM ²

MUNICÍPIO

Pelotas
Canguçu
Rio Grande
Canguçu

N° POPULACIONAL (IBGE/2010)

56 Km

328.275 hab

111 Km

197.228 hab.

Morro Redondo
Canguçu

30 Km

6.227 hab.

Arroio do Padre
Canguçu

40 Km

2.730 hab.

Piratini
Canguçu
Pinheiro Machado
Canguçu

60 Km

19.841 hab.

122 Km

12.780 hab.

São Lourenço do Sul
Canguçu

88 Km

43.111 hab.

Encruzilhada do Sul

126 Km

24.534 hab.

143 Km

33.690 hab.

200 Km

116,794 hab.

Total potencial demanda turística

785.210 hab.

Caçapava do Sul
Canguçu
Bagé

Canguçu

Fonte: Elaboração Departamento de Turismo Prefeitura de Canguçu com dados do IBGE (2010).
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5.1 ASPECTOS GERAIS DO TURISMO
O fenômeno turístico é capaz de movimentar toda uma sociedade promovendo benefícios
econômicos, sociais, culturais e ambientais. Cidades são desenvolvidas utilizando suas
potencialidades, fomentando o turismo e tornando-se cidades turísticas com base no turismo
receptivo.
A OMT (Organização Mundial do Turismo) relata que no ano de 2019 o turismo irá crescer de
3% a 4%, com base no ano de 2018 que recebeu cerca 1,4 milhões de viagens internacionais,
sendo o segundo melhor resultado em 10 anos, possuindo um aumento de 6% em relação ao ano
de 2017.
5.2 ANÁLISE DA OFERTA TURÍSTICA DE CANGUÇU
5.2.1 Equipamentos turísticos
Em relação a meios de hospedagem, em 2019, Canguçu possui quatro hotéis e quatorze cabanas
localizadas nos parques aquáticos e campings no meio rural.
Quadro 8 – Equipamentos turísticos, projeção 2010 a 2019.
Equipamentos turísticos

2010

Total

2019

Total

Serviços e equipamentos
de hospedagem (Hotéis
e cabanas):

Hotéis (5)
Cabanas (5)

115 leitos
24 leitos

Hotéis (4)
Cabanas (14)

169 leitos
73 leitos

Serviços de Gastronomia
(restaurantes, lancherias,
bares, cafés, etc.)

TOTAL
Bar
Pastelaria
Cafeterias
Restaurantes
Pizzaria
Lancheria
Sorveteria
TOTAL

Serviços de apoio ao
turista

Serviços e equipamentos
de entreterimento
(museus, cinema e
teatros)

139 leitos
01
02
00
17
01
03
01

Bar
Pastelaria
Cafeterias
Restaurantes
Pizzaria
Lancheria
Sorveteria

242 leitos
05
02
04
14
07
11

05

25

TOTAL

38

Agência de Turismo

01

Agência de Turismo

01

Casa de Câmbio

00

Casa de Câmbio

00

Bancos

07

Bancos

08

Serviços de transporte

07

Serviços de transporte

15

Museu

01

Museu

01

Cine Teatro

01

Cine Teatro

01

Parque Turístico N.
Senhora da Conceição

01

Parque Turístico N.
Senhora da Conceição

01

Fonte: Núcleo de Turismo/Prefeitura Municipal de Canguçu (2019).
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5.2.2 Organização da oferta turística
A oferta turística foi setorizada por dimensões, a fim de facilitar a ordem e o norteamento de
ações do plano estratégico.

TURISMO CULTURAL
Capital social
16 comunidades quilombolas reconhecidas
pela Fundação Palmares;
01 comunidade indígena;
60% da população de descendentes de
Pomeranos;
Descendentes de italianos, portugueses,
franceses, africanos, orientais e a árabes.

Patrimônio histórico construído

Monumento ao Imigrante

Praça Dr. Francisco Carlos dos Santos, 240
Centro. CEP: 96600-000
Telefone: (53) 3252-7780

Casa da Cultura Marlene Barbosa Coelho: Museu
Municipal Capitão Henrique José Barbosa;
Casa da Família Piegas (Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Agrário);
Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição;
Clube Harmonia;
Obelisco;
Monumento ao Imigrante;
Cacimba do Ouro;
Antiga Estação Férrea;
Praça Dr. Francisco Carlos dos Santos;
Praça Ermandino Rodrigues Borges;
Parque Turístico Nossa Senhora da Conceição;
Ruínas da Real Feitoria do Linho Cânhamo;
Moinhos localizados no interior do município;
Ruínas da Fazenda Cristal.

PLANO MUNICIPAL DE TURISMO
2020 - 2025

CANGUÇU - RS

Patrimônio Histórico Natural
Costa do Arroio Grande

Nascente do arroio Pelotas;
Pedra das Mentiras;
Cerro Grande (Canguçu Velho);
Rio Camaquã;
Costa do Arroio Grande

Campings rurais e Parques Aquáticos
Tchê Parque

Tchê Parque;
Parque Aquático Campesque;
Recanto do Lazer;
Camping do Cadeado;
Camping Aldoi Duarte;
Camping Moinho Siefert;
Camping Beira Rio;

Praça Dr. Francisco Carlos dos Santos, 240
Centro. CEP: 96600-000
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Turismo rural de base comunitária
As propriedades que comporão inicialmente a
rota está em fase de planejamento, estruturação e
consolidação das propostas de atividades
relacionadas ao turismo quanto a infraestrutura e
serviços, que serão oferecidos.
Sítio Pedra do Luar - Rampa de voo livre
Propriedade Familiar Vida na Terra
Sítio Das Ervas
Propriedade Renato Zanetti
Propriedade Bertinetti Peil
Fazenda Martimar
Mirante do Cerro
Propriedade Moreira

Sitio Pedra do Luar

Potencial para elaboração de Rota dos Olivais
O município possui a maior área plantada de
oliveiras do Rio Grande do Sul, sendo uma das
principais produtoras com 605 hectares
plantados atualmente (IBGE, 2019). Por se
tratar de uma cultura recente nesta região
apenas 233,3 hectares já estão produzindo
olivas para a fabricação dos azeites. A região é
privilegiada pelo clima subtropical com baixos
níveis de chuva durante o ano, que combinada
com as propriedades especiais do solo torna-se
ideal para o plantio de oliveiras de elevada
Fazenda Mato Grande
qualidade.
Atualmente Canguçu lança no mercado 3 marcas de azeite de oliva extravirgem. A tendência é
que com o aquecimento do mercado brasileiro para o azeite continue gerando uma produção
nacional de alta qualidade. Consolidação desta qualidade se reflete em azeites que vêm
recebendo premiações internacionais na Itália, Estados Unidos e Japão. Visitar os olivais é uma
alternativa para quem procura belas paisagens, contato com a natureza e uma experiência
única sensorial e gustativa. Cabe destacar que a Rota dos Olivais é um nome provisório para o
roteiro que será organizado a médio prazo no município, tendo em vista o mapeamento deste
nicho de segmento turístico que já ocorre no interior de Canguçu. Algumas visitações
organizadas já ocorrem em uma das fazendas de olivais.
Praça Dr. Francisco Carlos dos Santos, 240
Centro. CEP: 96600-000
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MANIFESTAÇÕES ARTISTICO-CULTURAIS
Festcap
Canto dos cardeais – Festival da Canção
Nativista (Lei M. n° 3.918/2013);
Carnaval de inverno - CDI- (Lei M. n°
4.453/2016);
Cavalgada Feminina Brinco de Princesa - (Lei
M. n° 4.210/2015);
Ciranda Estudantil Nativista - CIENA (Lei Mu.
n° 4.377/2016
institui o evento como
Patrimônio Cultural Imaterial);
Festival da Canção Popular de Canguçu FECAMPOP (Lei M. n° 3.918/2013);

20 de Setembro

Feira do Comércio e da Indústria de Canguçu –
FECICAN - (Lei M.l n° 3.918/2013)
Feira do livro - (Lei M. n° 3.918/2013)
Feira Estadual das Sementes Crioulas - (Lei M.
n° 3.918/2013)
Festa do Colono e do Motorista - (Lei M. n°
3.918/2013)
Festival Estudantil da Cultura Alemã e
Pomerana - FESTICAP (Lei M. n° 3.918/2013)
Festival Estudantil Quilombola FESTIQUILOMBOLA
Novena da Padroeira - (Lei M. n° 3.918/2013)

Semana Farroupilha - (lei Municipal n°
3.918/2013)
Marcha para Jesus – Lei M. nº 3.919/2013);
Culto de Ações de Graças – (Lei M. n°
4.811/2019)
Abertura da Semana do Município
Encontro de Trilheiros de Canguçu
Encontro de Jeepeiros de Canguçu
Festival de Bandas e Fanfarras
Encontro de Motoqueiros de Canguçu
Corredores de Rua de Canguçu
Fecanpop
Praça Dr. Francisco Carlos dos Santos, 240
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5.3 PESQUISA DE DEMANDA E SATISFAÇÃO
5.3.1 Comportamento e percepção dos turistas uruguaios e argentinos sobre o
turismo do RS
A pesquisa do SEBRAE/RS em conjunto com a Unisinos - IPM, realizada em 2018, teve por
objetivo compreender as motivações para viagens curtas e os respectivos critérios de escolha do
destino dos turistas uruguaios e argentinos; compreender a percepção quanto ao RS como
possível destino turístico, identificando motivações, interesse e satisfação com serviços prestados
e traçar o perfil dos respondentes em relação ao seu comportamento de férias e viagens curtas
(SEBRAE, 2019).
Os dados alcançados foram obtidos por meio de aplicação de questionários, onde obteve-se 458
questionários válidos, em escala likert de 5 pontos, que foram aplicados em municípios de
fronteira do RS, com turistas uruguaios e argentinos em férias no Brasil.
Quando você pensa em sair de férias ou viajar, qual a importância dos seguintes aspectos na
escolha do destino, os aspectos em ordem decrescente foram:
Quadro 2 - Aspectos de escolha de destino para os uruguaios e argentinos.
Variáveis

Análise do resultado da pesquisa

1. Ter belas paisagens;
2. As pessoas do local serem agradáveis e amigáveis;
3. Ter praia;
4. Ter uma atmosfera relaxante e tranquila;
5. Ter boas estradas e/ou facilidade de acesso;
6. Ter acomodações de excelente qualidade;
7. Poder fazer compras a bom preço;
8. Ter comida maravilhosa;
9. Poder gastar pouco com as férias;
10.Ter opções de contato com a natureza ou turismo rural.

Nos dez aspectos mais relevantes para os
Hermanos, compreende-se que sete variáveis
estão em consonância com as características no
município. O item 3 não é realidade do
município por não ser litorâneo, enquanto que
os itens 5 e 6 requerem atenção no
planejamento estratégico.

Fonte: SEBRAE/UNISINOS (2018). Análise própria.

Quanto às diferenças entre os atributos de escolha dos hermanos e dos brasileiros para a seleção
do destino em viagens curtas os aspectos mais importantes em ordem decrescente foram:
Quadro 3 - Principais critérios de escolha de hermanos e brasileiros
Variáveis Hermanos
1. Ter praia;
2. Ter acomodações de excelente
qualidade;
3. Poder fazer compras a bom preço;
4. Já ter ido até este local antes;
5. Ser em um pais estrangeiro;
6. Ter atrações para crianças;
7. Ter vida noturna.

Variáveis Brasileiros
1. Ter acomodações de excelente
qualidade;
2. Ter praia;
3. Poder fazer compras a bom preço;
4. Ter poucos turistas no local;
5. Ter vida noturna;
6. Ser um país estrangeiro;
7. Ter atrações para as crianças.

Fonte: SEBRAE/UNISINOS (2018). Análise própria.
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Análise dos resultados
Os critérios de preferências
entre ambos os turistas são
similares, seis critérios (em
negrito)
estão
em
consonância com o perfil do
município para o turismo.
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Outra informação importante quanto ao perfil dos turistas é a forma Como ou com quem viajam.
Percebe-se que os turistas Hermanos viajaram com a família (60,9%), seguido de com amigos
(22,3%), com parentes (13,9%) e sozinhos (2,7%). Portanto, o perfil dos nossos turistas hermanos
são os que viajam em grupo de família e amigos.
Em relação aos locais de hospedagem, a pesquisa identificou 38,3% se hospedam em hotéis,
seguidos de 33,9% alugam residências e 25,4% se hospedam em pousadas e somente 2,4% em
campings. Percebe-se a busca por acomodações confortáveis em detrimento dos acampamentos,
este dado possivelmente é resultante do grande perfil de turistas que viajam em família e podem
vir a buscar conforto devido às crianças.
Em relação a duração da viagem, a pesquisa identificou que (51%) ficam até 7 dias e (39%) ficam
de 8 a 15 dias. Neste sentido, o município de Canguçu necessita criar roteiros para que estes
turistas Hermanos consigam ficar por períodos de 7 dias e seus desdobramentos.
Quanto às fontes de informação consultadas na hora de planejar uma viagem, os Hermanos
buscam sites de turismo do local do destino (29,9%); buscam indicação dos amigos (24,6%); em
redes sociais (17,8%); em locais de apoio ao turista (10,0%); aplicativos como TripAdvisor (8,4%);
agências de viagem (4,1%); revistas e livros de viagem (3,1%) e pacotes turísticos (2%).
Compreende-se a importância da existência de sites de turismo locais atualizados e de fácil acesso
às informações, além disso, as experiências positivas dos turistas são importantes na formação da
opinião e propagação de informação dos destinos.
Os resultados quanto às regiões turís icas que o Hermanos já conhecem no RS, primeiramente
está o Litoral norte (26%), seguidos da região de Porto Alegre (22%), a região pampa e fronteira
(18%), Serra Gaúcha (14%), Litoral Sul e Costa Doce (7%) e Missões (2%). Os dados informados
sugerem a necessidade de ampliar e melhorar a divulgação por meio de estratégias de
comunicação e marketing a este público de potenciais turistas.
Em relação ao questionamento referente a qual tipo de atrativo turístico o turista Hermano teria
interesse em conhecer no RS, as principais variáveis elencadas pelos respondentes em ordem
decrescente foram:
Quadro 4 - Atrativos de interesse dos hermanos
Variáveis

1. Atrativos naturais (prática
contemplação da natureza);

Análise do resultado da pesquisa

de

esportes

ou

Atrativos culturais (festivais, eventos culturais,
museus);
1. Atrativos históricos (locais de batalhas, arquitetura,
museus).
Fonte: SEBRAE/UNISINOS (2018). Análise própria.

Praça Dr. Francisco Carlos dos Santos, 240
Centro. CEP: 96600-000
Telefone: (53) 3252-7780

Das três variáveis de maior interesse dos
argentinos e uruguaios, o município contempla
as três áreas de interesse. Os itens 2 e 3
requerem atenção de serem melhor trabalhados
no município.
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As três variáveis apresentadas no quadro 4 são atrativos que Canguçu possui naturalmente, cabe
desenvolver plano de atração destes turistas por meio de comunicação, marketing e roteiros a
serem comercializados.
No que concerne à satisfação dos serviços oferecidos no Estado, o quadro 05 apresenta o níveis
de satisfação:
Tabela 5 - Satisfação dos serviços oferecidos no Estado do RS
Serviços de maior satisfação
1. Número
de
opções
de
restaurantes/lancherias;
2. Qualidade dos restaurantes/
lancherias disponíveis;
3. Segurança;
Atendimento
nos
estabelecimentos comerciais.

Serviços de satisfação intermediária
1. Qualidade da hospedagem
disponível;
2. Qualidade e variedade do
artesanato gaúcho;
3. Preços dos serviços;
4. Facilidade de comunicação;
5. Sinalização/facilidade
de
locomoção.

Serviços de menor satisfação
1. Facilidade
de
encontrar
informações sobre destinos
turísticos;
2. Programação cultural Atenção
/ acolhimento ao turista;
3. Opções de lazer e diversão;

Fonte: SEBRAE/UNISINOS (2018). Análise própria.

Os três níveis de satisfação apontam a necessidade constante de treinamentos e capacitações
para o setor de serviços realizarem atendimento de excelência e fornecimento de produtos de alta
qualidade. Também há indicação da importância de melhorias dos canais de distribuição como
informações disponibilizadas, canais de comunicação, sinalização, comunicação e marketing.
Relacionado a questão anterior, perguntou-se quais serviços deveriam ser priorizados no
direcionamento de investimentos, os resultados apontaram que:
Quadro 8 – Serviços a terem investimentos priorizados.
Variáveis

1. Número de opções de restaurantes/lancherias;
2. Qualidade dos restaurantes/lancherias disponíveis;
3. Segurança;
4. Atendimento nos estabelecimentos comerciais;
5. Qualidade das hospedagens disponíveis;
6. Opções de lazer e diversão.
Fonte: SEBRAE/UNISINOS (2018). Análise própria.
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Análise do resultado da pesquisa
Os serviços a serem priorizados estão
relacionados à infraestrutura ligadas as
necessidades básicas do turista: alimentação,
descanso e entretenimento. Estes são
imprescindíveis para o resultado positivo da
experiência turística.
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A diversificação da oferta de meios de alimentação com qualidade e bom atendimento podem ser
incentivados para acompanhar a futura demanda turística em um contexto geral, tanto aos
estrangeiros e aos turistas brasileiros quanto aos moradores do destino. Hoje, a rede de meios de
alimentação necessitaria de uma pesquisa de satisfação para identificar se a diversificação da
oferta de A&B é suficiente, qualidade dos produtos e serviços prestados tanto com os moradores
de Canguçu quanto aos turistas. Sabe-se que uma fragilidade hoje está relacionada a constatação
e que a maioria dos restaurantes não abrem principalmente aos domingos.
Por fim, são apresentados os dados do perfil sócio demográfico dos argentinos e uruguaios. Em
relação ao nível de instrução dos respondentes (64,8%) possuem ensino superior, (32, 8%)
possuem Ensino médio e (2,4%) possuem ensino fundamental. Quanto ao gênero, (52,%) são
mulheres e (47,2%) são homens. Desses, (30%) tem até 30 anos, (29%) tem de 31 a 40 anos, (25%)
tem de 41 a 50 anos e (16%) tem mais de 50 anos. Por fim, dos respondentes, (56,7%) são
uruguaios e (43,3%) são argentinos.
Pelo perfil apresentado, percebe-se turistas com nível superior de escolaridade, mais da metade
são mulheres, grande parte são de jovens e adultos antes dos 40 anos e há uma relação maior de
uruguaios do que argentinos. Neste sentido, conjuntamente com os dados anteriormente
apontados, os atrativos turísticos e atrações devem convergir a um público mais exigente com a
qualidade de serviços e da infraestrutura a ser oferecida, onde os preços praticados serão aceitos
de acordo com o valor-agregado percebido. Assim, o conceito e a identidade dos produtos e
serviços necessitam ser bem elaborados para esta percepção de valor advinda da experiência
turística única.

5.3.2 Comportamento e percepção dos Turistas sobre o RS
Foi realizada pesquisa pelo SEBRAE e UNISINOS em 2018 com turistas que passaram no Estado
do RS. Obteve-se um total de 1009 questionários - em escala likert de 5 pontos, de nenhuma
importância (1) a extremamente importante (2) - com pessoas com experiência e/ou interesse em
viagens de curta duração. A pesquisa teve por objetivos compreender as motivações para viagens
curtas e os respectivos critérios de escolha do destino; Identificar a percepção geral quanto ao
turismo no RS; Compreender a percepção quanto ao RS como destino turístico; identificando
imagem, motivações e inibidores; Traçar o perfil dos respondentes em relação ao seu
comportamento de férias e viagens curtas.
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Para a pergunta: Quando você pensa em sair de férias ou viajar, qual a importância das seguintes
motivações? As motivações para as viagens de curta duração foram, segundo quadro 09.
Quadro 9 - Motivações para as viagens de curta duração.
Variáveis

1. Experimentar coisas novas (4,3);
2. Sentir-me bem a meu respeito (4,2);
3. Mudar um pouco o ritmo da minha vida cotidiana (4,2);
4. Aproximar-me da família ou dos amigos (3,9);
5. Escapar um pouco do meu ambiente diário (3,9);
6. Escapar de um ambiente social estressante (3,8);
7. Conhecer novas pessoas (3.6)

Análise do resultado da pesquisa
As variáveis representam motivações pessoais,
em que a busca por coisas novas, diferentes da
rotina,
tragam
bem
estar
pessoal.
Representaram as maiores pontuações quanto
ao nível de importância aos respondentes.

Fonte: SEBRAE/UNISINOS (2018). Análise própria.

O quadro 09 apresenta as variáveis mais representativas da pesquisa, em parênteses estão o
resultado das notas próxima e acima de 4 pontos, compreende-se critérios subjetivos relacionados
a novidade e socialização, ligados ao desejo de procurar ou descobrir experiências novas e
diferentes; e socialização e desejo de interagir com um grupo e seus membros (CROMPTON;
MAcKAY, 1997 apud MORETTI, ZUCCO; POZZO, 2016). As características convergem
favoravelmente ao perfil do turismo no município de Canguçu, pois são propícias a oferecer
experiências fora do cotidiano da grandes cidades e centros urbanos por meio de delineamento do
turismo de base comunitária no meio rural.
Em relação aos aspectos mais importantes na escolha do destino estão, conforme quadro 10:
Quadro 10 - Aspectos mais importantes de escolha do destino
Variáveis

1. Ter belas paisagens (4,3);
2. Ter uma atmosfera relaxante e tranquila (4,2);
3. As pessoas do local serem agradáveis e amigáveis (4,2);
4. Ter boas estradas e/ou facilidade de acesso (4,1);
5. Ter comida maravilhosa (3,9);
6. Ter acomodações de excelente qualidade (3,9);
7. Poder gastar pouco com as férias (3,7);
8. Ter experiências gastronômicas diferentes (3,7).

Análise do resultado da pesquisa
As variáveis elencadas de acordo com as
maiores
pontuações
dos
respondentes
convergem favoravelmente ao perfil turístico de
Canguçu, alguns critérios requerem atenção de
estruturação e planejamento estratégico. As
características
paisagísticas, territoriais e
sociais do município são fatores positivos aos
critérios mais importantes dos respondentes.

Fonte: SEBRAE/UNISINOS (2018). Análise própria.

Dos dados apontados no quadro 09, requerem atenção as boas condições das estradas,
principalmente nas vias municipais rurais que dão acesso às propriedades com vocação turística,
desenvolver o resgate da gastronomia típica das etnias e nacionalidades existentes no município e
focando na comida confortável (confort food), que remete à comida caseira, mais saudável e de vó,
muito propicio às propriedades que planejam a desenvolver opção de alimentação aos turistas.
Além da alimentação, as acomodações que venham a ser ofertados no meio rural necessitam dar
atenção ao conforto e a qualidade dos serviços oferecidos.
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Destes dados, a pesquisa tabulou as variáveis nas dimensões “ambiente local e cultural”,
“Infraestrutura e receptividade” e “gastronomia”, conforme quadro a seguir:
Quadro 11 - dimensões importantes para escolha do destino
Ambiente Local e Cultural

1. Ter belas paisagens (4,3);
2. Ter uma atmosfera relaxante e
tranquila (4,2);
3. Ter opções de contato com a
natureza ou de turismo rural
(3,5);
4. Ter praia (3,5).

Vida Social

1. Ter atividades culturais (3,4);
2. Ter visto propagandas atrativas
sobre o local (3,2).

Infraestrutura e receptividade
1. As pessoas do local serem
agradáveis e amigáveis (4,2);
2. Ter
boas
estradas
e/ou
facilidade de acesso (4,1);
3. Ter comida maravilhosa (3,9);
4. Ter acomodações de excelente
qualidade (3,9);
5. Poder fazer compras a bom
preço (3,5).
Basico não turítico

Gastronomia
1. Ter experiências gastronômicas
diferentes (3,7);
2. Visitar produtores de vinhos ou
cervejas (2,9).

Facilidades

1. Poder gastar pouco com as
férias (3,7);
2. Ter poucos turistas no local
(2,6).

1. Poder visitar amigos e familiares
(3,1);
2. Ter atrações para as crianças
(2,3).

Fonte: SEBRAE/UNISINOS (2018).

Os dimensionamentos das variáveis permitem uma melhor visualização das estratégias, que
necessitam serem focadas. Hoje Canguçu precisa organizar ações que melhorem principalmente a
infraestrutura ligada à receptividade dos turistas. Além disso, no quesito gastronomia, o município
possui potencial em médio prazo de desenvolver rota turística nos olivais, um segmento turístico
que será único em todo o Estado do RS.
Hoje, os destinos preferidos para viagens de curta duração no Estado são; praia (28%), Serra
Gaúcha (19,8%) e Gramado/Canela (18,8%). Todos estes destinos são os consolidados no Estado.
Perante os dados anteriores vislumbra-se o potencial de destinos novos a serem apresentados aos
turistas. As variáveis do quadro seguinte somam informações a este panorama:
Quadro 12 - Percepção sobre o turismo no Rio Grande do Sul
Variáveis

1. Há muitos atrativos
no RS que ainda podem ser
explorados (4,4);
2. Há diversas boas opções de gastronomia (4,1) ;
3. Eu gosto de viajar pelo RS (3,9);
4. A receptividade ao turista é boa (3,7);
5. Há opções para todas as idades (3,7);
6. Há atrações para diferentes gostos / estilos (3,7);
7. Eu costumo viajar com frequência pelo RS (3,5);
8. Há opções para todas as faixas de renda (3,4).
Fonte: SEBRAE/UNISINOS (2018). Análise própria.
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Análise do resultado da pesquisa
Destaca-se que os turistas possuem a percepção
de que existam destinos ainda a serem
explorados no estado, e de maneira geral há
percepção positiva quanto a receptividade aos
turistas no Estado.
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Outro dado relevante da pesquisa foi quanto a frequência de viagens dos respondentes: (30,6%)
viajam de 3 a 4 vezes ao ano; (26,3%) viajam mais de seis vezes ao ano, (17,5%) viajam 2 vezes ao
ano e (17,4%) de 5 a 6 vezes ao ano. Os dados revelam a necessidade de destinos oferecerem
roteiros de curta duração para feriadões de 4 dias, viagens de 7 dias e seus desdobramentos.
Complementarmente, (48,9%) viajam em dois momentos das férias (15 dias + 15 dias), (15,3%)
viajam em três ou quatro momentos (10+10+10 dias), (13,4%) gozam férias de 30 dias, (11,1%)
gozam férias de 15 dias e (1,6%) gozam as férias de outras formas. Por estes dados, sugerem-se
roteiros principalmente de 15 dias e dez dias, portanto os desdobramentos de 7 dias.
Em relação a companhia de viagem: (42,1%) viajam em família, (41,1%) viajam com o cônjuge,
(8,4%) com amigos e (7,9%) viajam sozinhos.
Quanto as fontes de informação, os respondentes consideram indicação dos amigos (26,1%), sites
gerais de turismo (23,5%), sites de turismo do local de destino (19%), sites de estabelecimentos
específicos (17,9%), agências de viagem (9,4%)
e revistas de viagem (4%).
Quanto aos gastos da última viagem os dados mais expressivos foram: (32,1%) gastam até 1 mil
reais, (28,2%) de 1,5 a 3 mil reais e (15%) gastam de 1 mil a 1,5 mil. Por fim, quanto aos dados
sócios demográficos, (62,8%) são mulheres, (43,1%) possuem pós graduação e outros (36,3%)
possuem graduação; faixa etária de (24%) de 35 a 44 anos e (21,3%) com 45 a 54 anos; sendo que
(59,4%) são casados.
Os dados informados dão parâmetros para o planejamento estratégico do turismo no município de
Canguçu.
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ACESSO

FATORES POSITIVOS
- Acesso privilegiado via BR 392 (fronteira com o Uruguai até a região central do Estado);
- Distante 54 Km de Pelotas, município com Aeroporto Internacional;
- Distante 89 Km de Rio Grande e a 266 km da Capital Porto Alegre;
- Acesso pela RS 265 aos municípios de Piratini e São Lourenço do Sul;
- Existência de Terminal rodoviário com empresas que ligam municípios ao sul do Estado e região
central do Estado,
- Serviço de taxi regularizado e suficiente;
FATORES DE ATENÇÃO
- Inexistência de linha regular de transporte urbano de ônibus urbano;
- inexistência de ônibus regular de transporte de ônibus aos atrativos turísticos;
- Inexistência de locadoras de carro.
- Sinalização turística deficitária;
- Melhorar acessos às propriedades no meio rural;
- Mobilidade urbana – grandes extensões de estradas municipais no interior não pavimentadas;

ECONOMIA
FATORES POSITIVOS
- Terceiro maior município da região sul do estado em nível econômico;
- Presença de instituições de ensino com programas regulares de formação técnica, de formação
superior e de cursos livres;
- Potencial para desenvolvimento de agroindústrias;
- Crescente capacidade empreendedora dos residentes jovens;
- População residente consumidora expressivamente no comércio do próprio município;
- Existência de políticas públicas de incentivo à formalização de estabelecimentos comerciais e de
prestadores de serviços, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário, em parceria
com a Sala do Microempreendedor;
- Presença de diversificados bancos com caixas eletrônicos;
FATORES DE ATENÇÃO
- Salário nominal relativamente baixo no município;
- Potencial empreendedor restrito;
- Maior volume de rendimentos que giram no mercado advém das aposentadorias (18 mil);
- Dependência do tabaco na economia;
- Poucas agroindústrias legalizadas;
- Produtos primários produzidos sem agregação de valor;
- Fechamento de cooperativas nos últimos anos;
- Deficiência de maior participação ativa do trade turístico na estância regional do APL Costa Doce;
- Deficiência de maior participação do trade turístico nas reuniões do Conselho Municipal;
Praça Dr. Francisco Carlos dos Santos, 240
Centro. CEP: 96600-000
Telefone: (53) 3252-7780

PLANO MUNICIPAL DE TURISMO
2020 - 2025

CANGUÇU - RS
MEIO AMBIENTE

FATORES POSITIVOS
- Presença de vegetação, mata nativa preservada, cerros, montanhas e recursos hídricos;
- Presença de órgão municipal de coordenação de ações do meio ambiente. Secretaria de Meio
Ambiente e Urbanismo;
- Existência de Código Municipal de Meio Ambiente;
- Rede pública de água;
- Rede pública de coleta de esgoto;
- Rede de esgoto por sumidouro no interior;
- Rota de coleta de resíduos sólidos para reciclagem;
- Ações de educação ambiental promovidos pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente;
- Existência de grupo de crianças e jovens – Patrulha Mirim – que trabalha ações ambientais e de
educação ambiental, promovido pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente;
- Existência de Fundo Municipal de Meio Ambiente;
- Presença de praças municipais arborizadas;
- Inexistência de congestionamento;
FATORES DE ATENÇÃO
- Ausência de estação de tratamento de água para a sua reutilização;
- Deficiência de tratamento do esgoto coletado;
- Rede pública de esgoto ainda não contempla todas as residências da área urbana da cidade;
- Necessidade de ampliação das rotas de coleta de lixo sólido em âmbito urbano e rural;
- Presença de sucata pelas margens das vias municipais;
- Necessidade de melhoria na educação ambiental da população;
- Melhorar embelezamento do município nos aspectos paisagísticos - flores e plantas ornamentais.

CULTURA
FATORES POSITIVOS
- Presença de atividade artesanal típica – pomerana e quilombola principalmente;
- Existência de famílias pomeranas, portugueses/tradicionalista gaúcha, italiana, quilombola,
indígena, japonesa e árabes;
- Manifestações religiosas no destino – novena e romaria da Nossa Senhora da Conceição, Marcha
para Jesus, Corpus Cristi, Paixão de Cristo;
- Existência de comunidade tradicional no território municipal – 16 comunidades quilombolas e 01
comunidade indígena;
- Presença de grupos artísticos de manifestação popular tradicional – grupo de danças pomerana e
quilombola;
- Existência de bens construídos tombados como patrimônio histórico – Nascente do Arroio Pelotas
em nível estadual e Casa da Cultura Marlene Barbosa Coelho e Casa da família Piegas em nível
municipal;
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- Existência de bem imaterial tombado como patrimônio histórico – Ciranda Estudantil Nativista –
CIENA em nível municipal;
- Presença de órgão da administração municipal que trabalha exclusivamente ações culturais –
Coordenação de Cultura;
- Existência de Conselho Municipal de Turismo e Fundo Municipal de Turismo;
FATORES DE ATENÇÃO
- Deficiência das tradições culturais devidamente registradas;
- Inexistência de politicas de preservação dos patrimônios materiais e imateriais do município;
- Extinção do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural de Canguçu;
- Ausência de monitoramento da utilização turística do patrimônio cultural por meio da aplicação de
plano de capacidade de suporte ou carga.

ATRATIVOS TURÍSTICOS
FATORES POSITIVOS
- Existência de propriedades no meio rural que proporcionam proximidade com o ambiente natural,
com áreas de lazer e acampamento possibilitando banho de arroio, trilhas e observação da
natureza;
- Existência de dois parques aquáticos que atraem turistas da região e do Estado;
-Existência do Parque Turístico Nossa Senhora da Conceição que atrai turistas locais, regionais,
nacionais e estrangeiros;
- Existência de eventos consolidados promovidos tanto pela gestão municipal quanto de iniciativa
privada;
- Existência de eventos sustentáveis como cicloturismo no meio rural;
- Existência de novos empreendimentos no meio rural em fase de consolidação de nova rota
turística, incluindo agroindústrias, por meio de ações conjuntas de órgãos públicos para fomentar a
identidade de turismo na capital da agricultura familiar, em turismo de base comunitária;
- Vocação turística para rota dos Olivais com visitações já sendo realizadas;
- Vocação turística para rota de cicloturismo no meio rural.
FATORES DE ATENÇÃO
- Necessidade de consolidação da identidade turística do município, se capital da agricultura
familiar, ter atrativos que possibilitem essas vivencias no campo;
- Inexistência de estudos de capacidade de carga nas propriedades rurais que possuem trilhas
ecológicas;
- Embelezamento dos atrativos turísticos nos aspectos paisagísticos;
- Acessibilidade a pessoas com necessidades especiais;
- Comunicação e marketing dos empreendimentos nas mídias sociais online necessitam ser
informativos e comerciais.
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APL COSTA DOCE

FATORES POSITIVOS
- A consciência do trabalho coletivo na região;
- O reconhecimento da região em nível estadual e nacional; as políticas para o turismo nível de
Governo Estadual é destacada como prioritária;
- A seleção da região como modelo nacional de governança na área de turismo;
- O fortalecimento da identidade regional;
- Congregar diferentes entidades de relevância estadual e federal;
- Forte articulação política;
- Considerável número de agencias receptivas na região;
- Fortalecimento da comercialização regional e acesso a estrutura de apoio existente*
FATORES DE ATENÇÃO
- A não participação de alguns municípios;
- Pouca divulgação da região e mobilização dos empreendedores e políticos;
- Poucas informações dos municípios;
- Fraca consolidação da estrutura administrativa;
- Pouco investimento em promoção turística e gestão das ações Costa Doce;
- Poucos roteiros da região sendo vendidos pelas agências receptivas.

CANGUÇU NA APL COSTA DOCE
FATORES POSITIVOS
- Canguçu se enquadra no segmento turismo no meio rural convergindo com as rotas Morro de
Amores, Pelotas Colonial e Caminho Pomerano;
- Participa de roteiros integrados com outros municípios, fomentando a regionalização;
- Facilidade de acesso via BR 392 e proximidade com o aeroporto de Pelotas;
- Participação em eventos e feiras em estandes disponibilizados por municípios parceiros, SEBRAE
e Governo do Estado;
- Inserido na categoria C no mapa do turismo brasileiro.
FATORES DE ATENÇÃO
- Pouca participação em roteiros regionais;
- Inexistência de participação em folheteria turística regional;
- Necessidade de maior controle da demanda turística existente no município para subir de
categoria/Letra no mapa do turismo brasileiro;
- Pouca possibilidade de surgimento de novos meios de hospedagem que melhorem os índices que
possibilitem a subida de categoria/letra no mapa do turismo brasileiro.

*Dados retirados do Projeto APL da Costa Doce de 2016.
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NUCLEO DE TURISMO
FATORES POSITIVOS
- Muitas ações realizadas estão ligadas ao homem no campo, convergem diretamente para a
organização sustentável do turismo no meio rural.
- O núcleo de Turismo está vinculado ao Departamento de Indústria, Comércio e Serviços,
consta de recursos humanos de um técnico turismólogo;
- O núcleo utiliza-se de toda a infraestrutura física da Secretaria;
- Dispõe de recurso próprio para coordenar e incentivar projetos vinculados ao desenvolvimento
do turismo no município;
- Inventariação da oferta turística atualizado em 2019;
- Em anos anteriores foram confeccionadas folheterias diversificadas foram feitas para
divulgação dos atrativos;
- Anteriormente o município participava de feiras e exposições em outros municípios
diretamente ligadas ao turismo;
- Recebimento de recursos por emendas parlamentares em anos anteriores;
- Execução de eventos e atividades em parceria com outras entidades e sociedade civil em anos
anteriores;
- Ações conjuntas com outras secretarias, como a Semana do Patrimônio; Semana do Meio
Ambiente;
- Semana das Mulheres; Semana dos Museus; Semana da Consciência Negra, entre outros;
- Ações conjuntas com outras secretarias para organização de eventos como Natal Serra do Sul,
Dia do Colono e do Motorista, Garota Verão, Páscoa, Natal Solidário, Festival de Música Popular
- FECANPOP, Canto dos Cardeais, Feira das Sementes Crioulas, Feira do Comércio e da Indústria
de Canguçu –FECICAN, Desafio Serra dos Tapes, Canta Sul, entre outros;
- Assessoria às propriedades no meio rural (campings, parques aquáticos, agroindústrias com
vocação turística, propriedades agropastoris, empreendimentos no meio rural com hospedagem,
entre outros);
- Criação de rota turística no meio rural em conjunto com Emater em fase de formatação,
intitulado “Caminhos da Serra dos Tapes”;
- Palestras das escolas do município para sensibilização turística;
-Divulgação dos atrativos turísticos no site institucional da Prefeitura:
Acesso em: https://www.cangucu.rs.gov.br/portal/turismo/9
-Divulgação dos atrativos turísticos no Instagram:
Acesso em: https://www.instagram.com/turismocangucu/
- Divulgação dos atrativos turísticos no aplicativo “Costa Doce Tem”:
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.costadoce&hl=pt_BR
- Conselho Municipal de Turismo de Canguçu está ativo.
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FATORES DE ATENÇÃO
- Inexistência de Secretaria própria para a pasta de turismo, como em gestões municipais
anteriores.
- Inexistência de Plano Diretor para nortear as ações do turismo, incluindo patrimônio natural e
físico, muitos prédios e casas antigas estão dando lugar a construções novas, descaracterizando
o município;
- Poucos recursos humanos ligados diretamente ao trabalho da pasta do turismo;
- Estrutura física do núcleo escasso;
- Fundo de turismo ainda sem recursos próprios;
- Inexistência de folhetearia atualizada para divulgação dos atrativos nos pontos de informação
turística, CATs e eventos e feiras da área;
- Falta de um programa de desenvolvimento do turismo que norteie as ações da Prefeitura
conjuntamente com os empreendedores (porteira pra Dentro).

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR
FATORES POSITIVOS
- Existência de Conselho de Turismo ativo;
- Articulação dos diversos atores fortalecendo a realização de atividades de interesse turístico no
município;
- Ações realizadas em conjunto a partir de 2019.
FATORES DE ATENÇÃO
- Promover a regularidade das atividades do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR;
- Algumas representações não têm tido participação ativa das atividades.
- Necessidade de maior mobilização dos conselheiros em ações vinculadas a representatividade
da sua cadeira.

COMUNICAÇÃO E MARKETING
FATORES POSITIVOS
- Município produziu duas modalidades de folder com propriedades e pontos turísticos para
visitação em anos anteriores;
- Participação em anos anteriores em feiras de turismo, com distribuição de folheterias;
- Distribuição de folheterias em CATs do Estado, incluindo o Aeroporto Internacional de
PortoAlegre em anos anteriores;
- Instagram destinado ao Turismo - @turismocangucu – destina-se a promover Canguçu, seus
destinos e eventos;
- Página destinada ao Turismo dentro do site da municipalidade - Possui os principais destinos na
cidade e informações necessárias aos turistas (em constante atualização);
- Calendário Online de Eventos disponível no site da municipalidade;
- Aplicativo Costa Doce sendo atualizado;
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- Vídeo Promocional de Canguçu;
- Guia de empreendimentos ou Guia do Turista;
- Vídeos promocionais de destino.

FATORES DE ATENÇÂO
- Folheteria atualizada de rotas;
- Folheteria nos idiomas português/inglês/espanhol/pomerano;
- Sinalização Turística;
- Revista Institucional;
- Presença em feiras da região;
- Venda de rotas para agências;
- Outdoor na BR 392;
- Monitoramento da demanda turística.

Camping Recanto do Lazer
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7 ESTRATÉGIAS E AÇÕES
As estratégias e ações estão organizadas em quatro eixos prioritários de maneira a nortear as
propostas resultantes do diagnóstico e análise do cenário atual do território e do desenvolvimento
atual do turismo em Canguçu. Para cada eixo foram definidas estratégias de atuação, prazo de
execução e atores responsáveis pela sua execução.
1. GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

3. INFRAESTRUTURA

2. QUALIFICAÇÃO

4. PROMOÇÃO E MARKETING

Gestão e políticas públicas

Qualificação

Infraestrutura

Promoção e Marketing

Políticas públicas

Qualificação da oferta

Sinalização turística

Promoção do destino

Estudos e pesquisas

Gestão da Sustentabilidade

Infraestrutura de apoio ao
turista

Monitoramento da Imagem
do destino

Rede de parceiros

Qualificação no e para o
setor público e privado

Qualificação urbana

Eventos

Monitoramento

Acessibilidade

Rotas turísticas

7.1 DIRETRIZES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS
7.1.1 Políticas Públicas
Meta

Ação

Indicador

Prazo

Executores
Sec. Desenv. Econ. e
Agrário Núcleo de Turismo
Sec. Infraest. Rural
Sec. Meio Ambiente
Emater

Incentivas o
desenvolvimento
das propriedades
rurais turísticas

1.Criar Programa de Incentivo
ao Desenvolvimento das
Propriedades Rurais Turísticas
(Porteira para Dentro Turismo)

20 Propriedades
atendidas pelo
projeto

Dez.
2021

Fortalecer a
atividade turística
por meio de
evento que reúna
trade turístico, setor
público, estudantes
e comunidade

1.Realizar Seminário Anual de
Turismo: Integrando o trade,
poder público, iniciativa
privada, estudantes e
comunidade

100 participantes
por seminário

20202025

COMTUR
PRODEL

Agregar valor ao
Parque Turístico
Nossa Senhora
da Conceição

1.Propor ações de
melhoramento e manutenção
do Parque

1 ação proposta
e executada por
ano

20202025

COMTUR
PRODEL
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Continuação Quadro 7.1.1 Políticas Públicas
Meta
Ampliar uso da
Cozinha
Comunitária para
projetos
vinculados ao
turismo

Ação
1. 1. Assessorar os
empreendedores e
empreendimentos turísticos

2. Realizar cursos de
capacitação

3. Realizar o acompanhamento
da regularização dos
empreendimentos

Fomentar Fundo de
Turismo

CADASTUR

Monitorar os
índices de execução
do Plano Municipal
de Turismo de
Canguçu

Prazo

Executores

20202025

Sec. Assistência Social
Sec. Desen. Econ. e Agrário
COMTUR

20
empreendedores
capacitados e
acompanhados
anualmente

20202025

Sec. Desen. Econ. e Agrário
EMATER
COMTUR

3 capacitações
por ano 20
pessoas por
capacitação

20202025

Sec. Desen. Econ. e Agrário
EMATER
COMTUR
PRODEL

1 relatório anual
2020com o número de 2025
empreendimentos
regularizados

Sec. Desen. Econ. e Agrário
COMTUR

2 capacitações
ano- 1 em cada
semestre
40 pessoas
capacitadas/ano

1.Assessorar os
empreendedores e
empreendimentos turísticos

Criar e consolidar
rotas
turísticas

Indicador

1.Criação e Aprovação da Lei
do Fundo Municipal
de Turismo

Lei Aprovada

Março
2020

COMTUR
PRODEL

2.Elaborar plano de MKT para
captação de
recursos – doação para o
FUNDETUR

Plano Elaborado

Abril
2020

COMTUR
PRODEL

1.Realizar cadastramento do
trade turístico no CADASTUR

20
Dez.
empreendimentos 2020
cadastrados

Sec. Desenv. Econ. e Agrário
ACICAN

5 novos cadastros
ano

2021
2025

Sec. Desenv. Econ. e Agrário
ACICAN

1.Elaborar Planilha Índice de
monitoramento de ações
executadas do Plano
Municipal de Turismo de
Canguçu

Painel Elaborado

2020

Sec. Desen. Econ. e Agrário
COMTUR
PRODEL
Universidades

2.Realizar atualização
constante do Índice

Apresentação
anual dos
indicadores
alcançados

20202025

Sec. Desen. Econ. e Agrário
COMTUR
PRODEL
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7.1.2 Estudos e Pesquisas
Meta
Monitorar dados da
demanda turística

Resgatar a cultura
da culinária de
Canguçu

Atualizar Inventário
Turístico

Disponibilizar banco
de projetos e
pesquisas

Ação
1. Criar sistema de
monitoramento – banco de
dados do turismo

Indicador
Sistema Criado

Prazo

Executores

2022

COMTUR
Assessoria Imprensa
Sec. Desen. Econ. e Agrário

2.Disponibilizar o sistema de
banco de dados para os
mpreendedores com login e
senha para atualização dos
dados

Sistema
disponibilizado

2022

Sec. Desen. Econ. e Agrário
COMTUR

1. Realizar concurso para o
resgate de receitas
tradicionais

20 receitas na
primeira edição
do seminário de
turismo

2020

Sec. Desen. Econ. e Agrário
COMTUR

2. Criar espaço de divulgação
das receitas
tradicionais

Receitas da ação 1 2021
divulgadas em no
mínimo uma
plataforma

PRODEL
COMTUR

3. Desenvolver um prato local
com base na culinária
existente

Ter o prato
desenvolvido e
reconhecido

2020

ACICAN
COMTUR
PRODEL

1.Realizar atualização do
inventário turístico
do Município

Inventário
atualizado a cada
2 anos

2020
2022
2024

Sec. Desen. Econ. e Agrário
Ass.de Imprensa
COMTUR

Espaço no site da
prefeitura
construído e
disponível

Dez.
2020

Sec. Desenv. Econ. e Agrário
ACICAN

Atualização anual
dos estudos

Fev.
Sec. Desenv. Econ. e Agrário
cada
ano
20202025

1.Reunir estudos, projetos e
pesquisas ligados ao turismo,
e disponibilizá-los aba no site
da prefeitura.
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7.1.3 Rede de Parceiros
Meta

Fortalecer o
Conselho Municipal
de Turismo de
Canguçu

Ação
1. Capacitações para os
integrantes do COMTUR

2. Promover a regularidade das
reuniões do Conselho e CT de
Turismo do PRODEL

Fortalecer
integração entre
Conselhos
Municipais

1. Reuniões integradas dos
presidentes dos Conselhos
Municipais com temas
elacionados ao turismo

Sensibilizar
comunidade

1. Realizar mostra comercial
de produtos do turismo local

Integrar grupos de
promovem eventos

1.Realizar atualização do
inventário turístico do
Município

Ampliar participação
na regionalização do
turismo

1. Garantir a participação
do APL Costa Doce

Indicador
1 capacitação
anual
12 integrantes
capacitados/ano
1 calendário
anual de
reuniões

1 reunião anual

Prazo

Executores

20202025

COMTUR
PRODEL

20202025

COMTUR
PRODEL

2020
2025

PRODEL
COMTUR

Sec. Desen. Econ. e Agrário
COMTUR
PRODEL
EMATER

1 atividade anual

2021
2025

Inventário
atualizado a cada
2 anos

2020
2022
2024

Sec. Desen. Econ. e Agrário
Ass.de Imprensa
COMTUR

Participação em
8 reuniões
anuais do APL

2020
2025

Sec. Desen. Econ. e Agrário

7.2 DIRETRIZES: QUALIFICAÇÃO
7.2.1 Qualificação da oferta
Meta

Ação

Indicador

Prazo

Executores

Atuação
empreendedora nas
mídias e
comunicação

1. Realizar capacitação para uso
das mídias sociais (Facebook,
Instagram, etc.);

2 de ações anuais 20202025
10 pessoas por
capacitação

Assessoria de Imprensa
Núcleo de Turismo
Parcerias público-privadas

Formações
integradas entre
setores públicos e
privadas

1.Conselhos Municipais com
temas elacionados ao turismo

1 capacitação
anual

2020
2025

PRODEL
COMTUR
ACICAN
EMATER
Núcleo de Turismo

Estímulo ao
artesanato e
produtos das
agroindústrias para
o turismo

1. Estimular a manufatura de
produtos típicos do municípios e
região: artesanato e
agroindústrias locais como
produto turístico

Ter 2 produtos
locais para serem
comercializados em
feiras que o
município participe

2021
2025

PRODEL
EMATER
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Continuação Quadro 7.2.1 Qualificação da oferta
Meta

Ação

Desenvolver a
cultura de visitação/
apreciação dos
museus

1. Aproximação com o Conselho
e Departamento de cultura para:
Identificar os museus no mapa
turístico

Fortalecimento das
identidades étnicas

Indicador
Sinalizar os museus
Informação disponível
nos materiais turísticos

Prazo

Executores

2020

COMTUR

2.Criar estratégias de abertura
finais de semana/feriados

Museu aberto

2021
2025

PRODEL
COMTUR

1. Criar noites temáticas nas
comunidades

1 noite temática
anual

2020
2025

EMATER
COMTUR
PRODEL

7.2.2 Gestão da Sustentabilidade
Meta

Ação

Indicador

Prazo

Desenvolver ações
de Sustentabilidade

1. Desenvolver Cartilha de
Boas práticas sustentáveis nos
empreendimentos turísticos
(urbano/rural)

Cartilha criada

2022

Indicador

Prazo

Executores
COMTUR
Sec. de Infraestr.
Sec. de Meio Ambiente
Sec. de Educação

7.3 DIRETRIZES: INFRAESTRUTURA
7.3.1 Sinalização turística
Meta
Implantação de
sinalização turística

Acesso à
informação

Ação

Executores

1. Colocação de placas de
sinalização turística
indicativas e diretivas

20
2020
empreendimentos
turísticos
sinalizados

Sec. Infraetrutura Rural
Empreendimentos

2. Ação permanente de
sinalização turística

Sinalização
implementada

2021
2025

Sec. Infraetrutura Rural
Empreendimentos

Implantação do
sistema

2023

Sec. Infraestrutura Rural
Parcerias P.P

1. Colocação de placas QRcodes
no principais pontos turísticos do
Município
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7.3.2 Infraestrutura de apoio ao turista
Meta

Ação

Indicador

Prazo

Executores

Criar Pontos de
Apoio ao Turista

1. Identificar locais para os PAT

8 pontos de
atendimento

2020

PRODEL

Melhoria dos
acessos nas vias
municipais no
interior

1. Estabelecer parcerias para
manutenção das estradas com
plano de manutenção
das
estradas e pontos nos roteiros
turísticos

Mínimo 2 vezes
por ano em locais
de acesso aos
empreendimento
s que atuam com
turismo

20202025

Sec. Infraestrutura Rural
Secretaria de Obras

Elaboração de guia
de serviços ao
turista

1. Criação de revista Guia de
Empreendimentos e Serviços de
Apoio ao Turista

Guia criado
disponível em
PDF

Março.
2020

Núcleo de Turismo
Assessoria de
Imprensa

Estimular
ampliação dos
meios de
hospedagem

1.Estimular a instalação de novos
meios de hospedagem no
município

5 novos
leitos/ano

2020
2025

Sec. Desenv. Econômico e
Agrário

Estimular
diversificação de
meios de transporte
para turismo

1.Realizar ações e parcerias com
iniciativa privada e comunidade
quanto ampliar oferta de meio
de transporte para acesso dos
turistas aos empreendimentos e
pontos turísticos do município

1 empreendedor
habilitado por
ano

2020
2025

COMTUR
PRODEL
ACICAN

7.4 DIRETRIZES: PROMOÇÃO E MARKETING
7.4.1 Planejamento do Marketing
Meta

Ação

Indicador

Prazo

Planejar a promoção
e o marketing do
destino

1.Elaborar Plano de Marketing
do destino contendo metas e
indicadores de desempenho,
atribuição de responsabilidades,
fundamentado em pesquisa
sobre a demanda turística.

Plano elaborado

Março.
2020

Assessoria de Imprensa
Núcleo de Turismo
PRODEL

Desenvolver a
Identidade
Turística do
destino

1. Monitorar se a identidade
turística
estabelecida e a
imagem
percebida
são
congruentes

Aplicação de
pesquisa bianual

2020
2025

Núcleo de Turismo
Assessoria de Imprensa
COMTUR
EMATER
PRODEL

Elaborar marca
única do destino

1. Por meio da identidade
definida, elaborar e consolidar as
peças
promocionais
(logo,
slogan, etc.)

Marca elaborada

Abril.
2020

Núcleo de Turismo
Assessoria de Imprensa
COMTUR
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7.4.2 Promoção do Destino
Meta

Ação

Indicador

Prazo

Executores

Captar patrocínios

1.Estruturar portfólios para
captação de patrocínios

Portfólio pronto

Maio.
2020

Assessoria de Imprensa
PRODEL

Especialização nas
plataformas
midiáticas

1.Capacitação para divulgação
especializada

Duas
capacitações
realizadas ao ano

2020

Assessoria de Imprensa
COMTUR
PRODEL

Elaborar material
publicitário/vídeo

1. Criar vídeo promocional do
destino Canguçu

2 vídeos

2020
2025

Assessoria de Imprensa

1. Elaborar material de
distribuição em massa (folders,
panfletos, etc.)

Material
impresso

2020
2025

2. Elaborar revista portfólio para
agencias, operadoras e
investidores

Material
impresso

2020
2025

3. Elaborar guia de serviços aos
turistas

Material
elaborado

2020
2025

4. Elaborar mapa turístico.

Material
elaborado

2020
2025

5. Parte do material deverá ser
elaborada com as três línguas
(português, espanhol e inglês)

Material
elaborado

2020
2025

Elaborar material
publicitário
impresso

Assessoria de Imprensa
Núcleo Turismo
Parcerias P.P

7.4.3 Comercialização do Destino
Meta
Divulgar destino
em eventos
especializados de
turismo

Ação

Indicador

Prazo

Executores

1. Participar de eventos da área
de turismo e correlatos;

2 eventos anuais

2020
2025

2. Participar de evento
organizados nos países
Hermanos (Uruguai e Argentina)

1 evento ano

2021
2025

Divulgar destino em 1. Promover famturs
Famturs

1 por ano

2020
2025

COMTUR
PRODEL

Informações e
promoção ao
turista

3 principais
eventos locais –
ano

2020
2025

COMTUR
Núcleo de Turismo
EMATER
Assessoria de Imprensa
Setor privado

1. Espaço de atendimento ao
turista em eventos do município.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este documento é resultado de trabalho minucioso de levantamento de informações em
diversificadas fontes de informação como estudos, pesquisas e documentos públicos legais
somados às oficinas que reuniram agentes públicos e privados locais.
O Plano Municipal de Turismo de Canguçu procura ser um instrumento que norteie todas as
ações de forma planejada, estratégica e objetiva junto a todos os interessados no
desenvolvimento do turismo no município e de Canguçu enquanto destino turístico.
A partir dos caminhos apontados neste documento, espera-se que Canguçu se torne um destino
turístico competitivo por meio de ações dentro dos eixos de sustentabilidade econômica,
ambiental, cultural e de políticas públicas, minimizando impactos negativos.
As diretrizes e os caminhos futuros foram identificados, cabe aos atores interessados o
comprometimento com as ações elencadas e propostas. Espera-se que quando da atualização
deste plano, ao fim do período proposto, todos os envolvidos tenham sentimento de orgulho
quanto as mudanças conquistadas e o caminho percorrido. Canguçu, destino turístico
competitivo e único.

Fazenda Martimar
Praça Dr. Francisco Carlos dos Santos, 240
Centro. CEP: 96600-000
Telefone: (53) 3252-7780
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