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Indicadores Gerais

General Indicators

Encante-se por Fraiburgo

Delight for Fraiburgo

Situada no planalto central de Santa Catarina,
Fraiburgo foi fundada no ﬁnal da década de 30
quando os pioneiros, integrantes da família Frey, se
estabeleceram na região e iniciaram a extração de
madeiras nobres. Ao ﬁnal do ciclo madeireiro, a
cidade encontrou sua vocação: cultivo de maçã.
Graças à sua altitude e às suas temperaturas, a maçã
é cultivada em larga escala no município, que por
este motivo é conhecido como “Terra da Maçã”.
Suas paisagens são exuberantes e no inverno a
geada e a neve são espetáculos a parte.

Located in the central plateau of Santa
Catarina, Fraiburgo was founded in 1930's when
the pioneers, members of the Frey family, settled in
the region and started the extraction of noble
woods. At the end of the wood age, the city found
its vocation: apple cultivation. Thanks to its
altitude and its temperatures, the apple is cultivated
in large scale in the city, which for this reason is
known as "Apple Land". Its landscapes are lush
and in the winter the frost and the snow are
spectacles to part.
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Fraiburgo têm economia sólida e diversiﬁcada

Fraiburgo has a solid and diversiﬁed economy

Sua estrutura de mercado conta com
empresas de variados portes e segmentos. As
entidades de apoio instaladas no município
atuam em parceria com Poder Público, agindo
como propulsoras do desenvolvimento
econômico e fortalecendo as indústrias e o
comércio local. Além disso, as instituições de
ensino superior e de formação técnica instaladas
na cidade, qualiﬁcam mão de obra para atuar em
diversas áreas e fomentar ainda mais o cenário
econômico municipal.

Its market structure counts with companies
of many sizes and segments. The support
associations installed in the city works in
partnership with the local government, acting as
propellers of economic development and
strengthening industries and local commerce.
Besides that, the college institutions and technical
training institutions installed in the city qualify
people to work in several areas and further
promote the city's economic scenario.
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380 km/236,121 milhas até a capital do estado.
380 km/236,121 miles for the state capital.

546 km² de área total.
546 km ² of total area.

34.533 habitantes - 88% área urbana e 12% área rural. (2010)
34,533 habitants - 88% urban area and 12% rural area. (2010)

Cidades vizinhas: Caçador, Curitibanos, Frei Rogério,
Lebon Régis, Monte Carlo, Rio das Antas, Tangará e Videira.
Nearby cities: Caçador, Curitibanos, Frei Rogério,
Lebon Régis, Monte Carlo, Rio das Antas, Tangará and Videira.

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano: 0,731. (2010)
IDH – Human Development Index: 0.731. (2010)

IDMS – Índice de Desenvolvimento
Municipal Sustentável: 0,614. (2016)
IDMS – Sustainable Municipal
Development Index: 0.614. (2016)

2º maior produtor de maçãs no estado de Santa Catarina
e 3º maior produtor de maçãs no Brasil. (2016)
2nd largest producer of apples in the state of Santa Catarina
and 3rd largest producer of apples in Brazil. (2016)
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Vocação do Município
Vocation of the city
Agronegócios
Fraiburgo possui cultivos diversiﬁcados. Hoje, sua produção
baseia-se no milho, soja, trigo, cebola, alho, mel, leite. Além da
criação de aves e suínos. O PIB deste setor representa
R$ 129.798.000,00.
Agribusiness
Fraiburgo has diversiﬁed agriculture. Today, its production is
based on corn, soy, wheat, onions, garlic, honey, milk. Besides
the raisen chickens and pigs. The GDP of this sector represents
US$ 40.157.787,266*
*Cotação dez/2017
Maçã
Fraiburgo é um dos maiores produtores de maçã, das
variedades gala e fuji, do Brasil. Fato este que intitulou a
cidade de “Terra da Maçã”. Em 2016, foi 2º maior produtor de
maçãs no estado de Santa Catarina e o 3º maior produtor de
maçãs no Brasil.
Apple
Fraiburgo is one of the largest producers of apple, of the gala
and fuji varieties, of Brazil. This fact titled the city of "Apple
Land". In 2016, it was the 2nd largest producer of apples in the
state of Santa Catarina and the 3rd largest producer of apples
in Brazil.

Madeira
Fraiburgo possui vastas plantações de pinus eliotti e eucalipto.
Estas, utilizadas para produção de madeira serrada a qual é
destinada para fabricação de móveis, embalagens e construções
civis.
Wood
Fraiburgo has many plantations of pinus eliotti and eucalyptus.
These are used for the production of sawn wood which is sent
for the manufacture of furniture, packaging and civil
constructions.

Setor Terciário
O comércio e os prestadores de serviços de Fraiburgo têm
mostrado sua força. Fato esse, que deu a essa classe uma
parcela signiﬁcativa na economia do município, além de gerar
uma grande quantidade de emprego e renda. Nos últimos anos
o PIB deste setor cresceu 41,5%.
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Third sector
Fraiburgo's commerce and service providers have shown their
strength. This fact, which gave this sectors a signiﬁcant share
in the economy of the city, beside generating a large amount of
employment and income.In recent years the GDP of this sector
grew 41.5%.

Saúde Pública
Os serviços de saúde oferecidos pelo município são
reconhecidos pela sua presteza e qualidade. Fato esse que
evidencia ainda mais a missão da Secretaria Municipal de
Saúde de Fraiburgo: melhorar a qualidade de vida da
população, através da formulação de políticas públicas que
assegurem a implantação e desenvolvimento de ações e
serviços de acordo com as necessidades da população, com
respeito aos princípios do Sistema Único de Saúde e com a
garantia da participação da comunidade.

Public Health
The health services oﬀered by the city are recognized for
their readiness and quality. This fact further highlights the
mission of the Public Health Department of Fraiburgo: to
improve the quality of life of the population, through the
formulation of public politics that ensure the
implementation and development of actions and services
according to the needs of the population, to respect the
principles of the Uniﬁed Health System and with the
guarantee of community participation.
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5 Unidades Básicas de Saúde.
5 Basic Health Units.

UBS

1 Hospital 24 horas com 51 leitos.
1 24 hours Hospital with 51 beds.

1 Unidade de Pronto Atendimento 12 horas.
1 12 hours Emergency Unit.

1 Unidade de Saúde Intermediária.
1 Intermediate Health Unit.

1 Unidade Básica do SAMU.
1 Ambulance Basic Unit.

1 Clínica de Fisioterapia.
1 Physiotherapy Clinic.

4 Academias de Saúde ao Ar Livre.
4 Open Health Academies.

Taxa de Mortalidade Infantil: 15,41 (para 1.000 nascidos vivos). (2010)
Infant Mortality Rate: 15.41 (for 1,000 live births). (2010)
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1 Centro de Atenção Psicossocial.
1 Psychosocial Care Center.
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3 Universidades: Universidade Alto Vale do Rio do Peixe –
UNIARP, Universidade do Norte do Paraná – UNOPAR e
Universidade da Associação Educacional Leonardo Da Vinci –
UNIASSELVI.
3 Universities: Alto Vale do Rio do Peixe University - UNIARP,
University of Northern Paraná - UNOPAR and University of the
Educational Association Leonardo Da Vinci – UNIASSELVI.

36 Unidades Educacionais. (2017)
36 Educational Units. (2017)
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IDEB Anos Iniciais: 6,30. (2016)
IDEB Initial Years: 6.30. (2016)

2 Escolas Técnicas: Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial – SENAI e Instituto Federal Catarinense – IFC.
2 Technical Schools: National Service of Industrial Learning SENAI and Federal Institute of Santa Catarina - IFC.
Com o suporte do SENAI, por meio da parceira com a Investe SC,
Fraiburgo oferece capacitações e aperfeiçoamentos para as
empresas do município.
With the support of SENAI, through the partnership with Investe
SC, Fraiburgo oﬀers training and improvement for companies in
the municipality.

8.963 alunos matriculados nas Unidades Educacionais. (2016)
8.963 students registrated in Educational Units. (2016)

IDEB Anos Finais: 5,10. (2016)
IDEB Final Years: 5,10. (2016)

Infraestrutura

Abastecimento de Água: 100%
dos domicílios em áreas de
competência da SANEFRAI.
(2017)

Atualmente o município possui uma autarquia própria, a
Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo –
SANEFRAI. Sendo essa responsável pela captação, tratamento
e distribuição de 200 milhões de litros de água por mês e
demais serviços referentes ao saneamento do município.

Water Supply: 100% of the
houses in SANEFRAI's areas of
competence. (2017)

A SANEFRAI possui: 1 captação, 15 poços artesianos, 8.500
hidrômetros, 1 ETA (Estação de Tratamento de Águas) e 1 ETE
(Estação de Tratamento de Esgoto).

Infrastructure
Currently, the city has its own structure, the Municipal
Autonomy Sanitation Fraiburgo - SANEFRAI.
Being responsible for the capture, treatment and distribution of
200 million liters of water per month and other services related
to the sanitation of the municipality.
SANEFRAI has: 1 catchment, 15 artesian pools, 8,500 water
meters, 1 ETA (Water Treatment Station) and 1 ETE (Sewage
Treatment Station).

Atendimento pela Coleta
Seletiva e Coleta Convencional:
100% dos domicílios urbanos.
(2017)
Attendance by the Selective
Collection and Conventional
Collection: 100% of the urban
houses. (2017)
Esgotamento sanitário
adequado: 70% dos
domicílios. (2010)
Adequate sanitary sewage:
70% of houses. (2010)
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Esgoto sanitário tratado: 100% do volume coletado. (2017)
Treated sanitary sewage: 100% of the volume collected. (2017)

Energia Elétrica: 1 subestação com capacidade de 69 KV da
CELESC. Atende 100% do município com 220 KW e 380 KW.
Electric Power: 1 substation with 69 KV capacity of CELESC.
Serves 100% of the city with 220 KW and 380 KW.

Internet: Rede de Fibra Óptica em todo o município. (2017)
Internet: Fiber Optic Network throughout the city. (2017)

Telefonia móvel: TIM, VIVO, OI e CLARO.
Mobile telephony: TIM, VIVO, OI and CLARO.

Financeiro: 3 cooperativas de crédito e 5 instituições bancárias.
Financial: 3 credit unions and 5 banking institutions.

Rodovias próximas: Rodovias BR 116/58 km e BR 470/42 km
Nearby highways: Highways BR 116/58 km and BR 470/42 km

2 Distritos Industriais implantados e 1 em andamento.
2 Industrial Districts implanted and 1 in progress.

8 áreas de terra particulares, amplas e planas, passíveis de instalação
industrial ao longo das Rodovias 355 e 452.
8 particular, wide and ﬂat land areas, available to industrial
installation along Highways 355 and 452.
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Turismo e Cultura
Touristic and Culture
Fraiburgo é conhecida nacionalmente por ser uma cidade turística,
somente no ano de 2016 foram 50 mil turistas recebidos no
município. Possui belas paisagens naturais, suas temperaturas são
típicas em cada estação do ano e dispõe de um atraente roteiro
gastronômico e hoteleiro.
Fraiburgo is nationally known for being a tourist city, only in the
year 2016 received 50 thousand tourists in the city. It has beautiful
natural landscapes, its temperatures are typical in each season of the
year and it has an attractive gastronomic and hotel itinerary.

Pontos turísticos: São diversos pontos turísticos. Entre eles:
• Casa da Cultura
• Casa do Artesão
• Castelinho
• Centro de Eventos
• Gruta Nossa Senhora de Lourdes
• Gruta Monge João Maria
• Floresta Rene Frey
• Lago das Araucárias
• Museu do Jagunço
• Parque da Maçã
• Portal Turístico
• Praça Maria Frey
Sights: There are several sights. They are:
• Casa da Cultura (Museum “Culture house”)
• Craftsman's House
• Castelinho (Little Castle)
• Event Center
• Cavern Our Lady of Lourdes
• Cavern Monk João Maria
• Forest Rene Frey
• Araucarias Lake
• Jagunço Museum
• Apple Park
• Tourist Portal
• Maria Frey Square
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28 restaurantes, bares, lanchonetes e cafeterias.
28 restaurants, bars, snack bars and coﬀee shops.

6 hotéis e pousadas com 645 leitos.
6 hotels and guesthouses with 645 beds.

PASSAGEM
EM

PASSAG

3 agências de turismo.
3 tourism agencies.
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Pratos típicos: Michuim e torta de maçã.
Typical dishes: Michuim and apple pie.

Eventos anuais: Transcatarina, ENFRUTE, Colheita da Maçã, Expofrai, Expoaciaf, entre outros.
Annual events: Transcatarina, ENFRUTE, Apple Harvest, Expofrai, Expoaciaf among others.

Segurança

Safety

Desde 2014, Fraiburgo dispõe do Projeto Bem-Te-Vi. Projeto
esse, criado pelo Governo do Estado como ação do Pacto pela
Segurança, com o intuito de maximizar a segurança da
população através da implantação de 10 câmeras de segurança,
monitoradas pela Polícia Militar, em diferentes pontos da
cidade.

Since 2014, Fraiburgo has the Bem-Te-Vi Project.
This project, created by the State Government as a Pact for
Security, to maximize the safety of the population through the
deployment of 10 security cameras, monitored by the Military
Police, in diﬀerent parts of the city.

Além do Projeto Bem-Te-Vi, a Polícia Militar desenvolve o
Projeto Redes de Segurança, com o objetivo de aumentar a
forma de vigilância natural e resolver problemas de ordem
pública, em vários segmentos da comunidade:
• Rede de Segurança Escolar
• Rede de Vizinhos
• Rede de Comércio
• Rede de Patrulha Rural

Besides the Bem-Te-Vi Project, the Military Police develops the
Safety Networks Project with the objective of increasing the
form of natural vigilance and resolving public order problems
in various segments of the community:
• School Safety Network
• Neighbors Network
• Commerce Network
• Rural Patrol Network
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Fatores Ambientais
Environmental Factors

Altitude: 1.048 metros ao nível do mar.
Altitude: 1,048 meters at sea level.

Clima: Subtropical úmido.
Climate: Humid subtropical.

Região: Meio Oeste Catarinense.
Region: Midwest Catarinense.

Temperatura máxima: 35,2 °C / 95,36 °F.
Maximum temperature: 35.2 °C/95.36 °F.

Temperatura média: 16,1 °C / 60,98 °F.
Average temperature: 16.1 °C / 60.98 °F.

Temperatura mínima: -5,8 °C / 21,56 °F.
Minimum temperature: -5.8 °C / 21.56 °F.

Programas de proteção ao meio
ambiente: Coleta seletiva, Coleta de
isopor do comércio, Coleta de óleo de
cozinha usado, entre outros.
Densidade demográﬁca: 63,35 hab./km².
Population density: 63.35 habitants./km².
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Arborização de Vias Públicas: 73,9%.
(2010)
Arborization of Public Roads: 73.9%

Environmental protection programs:
Selective collection, Collection of
Styrofoam trade, Collection of used
cooking oil, among others.

Ambiente de Negócios

Business environment

Fraiburgo é um grande incentivador do espírito empreendedor.
A exemplo disso, a Lei de concessão de estímulos econômicos
e incentivos ﬁscais que concede aos novos empreendimentos
e/ou empreendimentos em expansão: cessão de terrenos,
serviços de terraplanagem, permuta de áreas de terra, isenção
de tributos – IPTU, ITBI, ISSQN – e elaboração de projetos ou
serviços de consultoria.

Fraiburgo is a great encourager for entrepreneurship. For
example, the Law for the concession of economic beneﬁts and
tax incentives to the new enterprises and / or projects in
expansion: land assignment, earthmoving services, exchange of
land areas, tax exemption – IPTU, ITBI, ISSQN - and
consulting services.

Projetos de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico
Municipal:
• Conselho de Desenvolvimento de Fraiburgo – DESENFRAI.
• Incubadora Mista de Empresas.
• Plano de Desenvolvimento da Economia do Município de
Fraiburgo.
• Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal.
• Plano Plurianual 2018-2021.

City's Economic Development Incentive Projects:
• Fraiburgo Development Council – DESENFRAI.
• Mixed Business Incubator.
• Development Plan for the Economy of the City of Fraiburgo.
• Master Plan for City Development.
• Purianual Plan 2018-2021.

Desenvolvimento Econômico
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1.046 estabelecimentos formais. (2015)
1,046 formal establishments. (2015)

9.159 empregos formais – 57% homens e 43% mulheres.
9,159 formal jobs - 57% men and 43% women. (2015)

Taxa de Desemprego: 6,30%. (2010)
Unemployment rate: 6.30%. (2010)

Principais setores da economia: Indústria, Serviços e
Agronegócios.
Main sectors of the economy: Industry, Services and
Agribusiness.

PIB Municipal: R$ 822.239.412,00. (2014)
Municipal GDP: US$ 263.786.754,67

PIB per capita: R$ 22.979,78. (2014)
GDP per capita: US$ 7.372,26

Valor Adicionado Total: R$ 657.833.417,60. (2014)
Total Added Value: US$ 211.042.842,04
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*Cotação out/2017

Oportunidades de Investimento em Fraiburgo
Opportunities for Investment in Fraiburgo
Fraiburgo conta com o apoio da Investe SC para dar suporte aos
novos investimentos. Além disso, Fraiburgo oferece muitas
oportunidades de investimento:
Fraiburgo has the support of Investe SC to support the new
investments. In addition, Fraiburgo oﬀers many investment
opportunities:

Potencial para indústria de alimentos, móveis e sementes.
Potential for food, furniture and seed industry.

Além do apoio municipal, Fraiburgo conta com o Programa de
Desenvolvimento da Empresa Catarinense – PRODEC, da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Governo do Estado,
que tem como objetivo promover o desenvolvimento sócioeconômico catarinense, através da concessão de ﬁnanciamentos de
incentivo ao investimento.
In addition to the municipal support, Fraiburgo counts on the
Development Program of the Catarinense Company - PRODEC, of
the Secretariat of Sustainable Economic Development of the State
Government, whose objective is to promote the social and economic
development of Santa Catarina through the granting of ﬁnancing to
encourage investment.

Potencial de exploração e desenvolvimento
da fruticultura e da produção de grãos.
Potential for exploration and development
of fruit production and grain production.

Projeto cidade inteligente, que visa: internet pública, comunicação
virtual, integração e inovação.
Smart city project, aimed at: public internet, virtual communication,
integration and innovation.

Potencial para implantação de atrativos turísticos:
parques, redes de entretenimento e diversões.
Fraiburgo have potential for deployment of tourist attractions:
parks, entertainment networks and amusements
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Município de Fraiburgo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:
Telefone: (49) 3256-3053/ (49) 3256-3044/ (49) 3256-3022
E-mail: desenvolvimento@fraiburgo.sc.gov.br
Endereço: Avenida Rio das Antas, n° 185, Centro, Fraiburgo
www.fraiburgo.sc.gov.br/desenvolvimento

