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INTRODUÇÃO 

 

 Elaborado por meio de recursos provenientes do Ministério do Turismo, o Plano 

de Desenvolvimento Territorial do Turismo de Nova Trento - PDTT tem por 

objetivo promover o desenvolvimento sustentável e integrado da atividade turística no 

município, valorizando aspectos culturais e ambientais existentes em Nova Trento. 

Somado a isso, o PDTT constitui-se como importante ferramenta para auxiliar a 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o Conselho Municipal de Turismo, bem 

como aos demais atores do turismo local na compreensão dos objetivos do processo 

de desenvolvimento da atividade turística para os próximos anos, e ainda, para o 

entendimento de suas próprias atribuições no processo de fortalecimento do 

fenômeno do turismo em Nova Trento.   

  A elaboração do PDTT de Nova Trento contou com a atuação de uma equipe 

multidisciplinar de profissionais especializados em planejamento turístico e territorial, 

além do apoio por parte dos técnicos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de 

Nova Trento. Ademais, cabe ressaltar a realização de seminários participativos de 

validação do PDTT, eventos em que os representantes do trade turístico e 

comunidade em geral puderam contribuir no processo de desenvolvimento do 

trabalho. 

 Estruturado em 07 capítulos, o presente documento contempla uma Análise 

do Mercado Turístico de Nova Trento, etapa em que foram apresentadas 

informações referentes à demanda atual e potencial, assim como aos segmentos da 

oferta turística prioritária e emergente. Nesse cenário, identificou-se o Turismo 

Religioso, o Turismo Étnico-Cultural, o Ecoturismo, o Turismo de Aventura e o Turismo 

Rural (Agroturismo) como os segmentos da oferta turística prioritária e emergente 

existente em Nova Trento. Na sequência, apresenta-se a Análise da Infraestrutura 

Básica e dos Serviços Gerais existentes em Nova Trento, contendo dados 

relacionados ao acesso rodoviário e aéreo, abastecimento de água, tratamento de 

esgoto, telecomunicações, saúde, segurança pública e educação.  

 Ademais, o presente estudo contempla uma Análise do Quadro Institucional 

da Área Turística, englobando dados relacionados à governança do turismo no 

âmbito municipal, regional e estadual. O capítulo também apresenta um levantamento 

e análise da legislação urbanística, ambiental e turística existente, bem como os 

impactos e limitações das políticas públicas sobre o desenvolvimento do turismo local.  
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 Da mesma forma, o PDTT apresenta uma Análise dos Aspectos 

Socioambientais de Nova Trento, a qual identifica as áreas suscetíveis a 

degradação e relaciona os aspectos referentes à gestão ambiental nas esferas pública 

e privada. Por sua vez, o Capítulo 5 contempla a Consolidação do Diagnóstico 

Estratégico, etapa que engloba, dentre outros aspectos, a atual posição de Nova 

Trento no mercado turístico ante seu posicionamento potencial, bem como a 

estruturação da Matriz SWOT.  

 Ressalta-se, ainda, a definição das Estratégias de Desenvolvimento 

Turístico de Nova Trento/SC, abordadas no Capítulo 6. Nesse cenário, o PDTT de 

Nova Trento prevê 11 (onze) estratégias diretamente relacionadas à infraestrutura e 

serviços básicos, produto turístico, comercialização, sustentabilidade socioambiental 

e fortalecimento institucional.  

 Posteriormente, o documento apresenta o Plano de Ações de Nova Trento, 

que propõe um conjunto de 27 ações, divididas entre os componentes: “infraestrutura 

e serviços básicos” (10); “produto turístico” (08); “comercialização turística” (02); 

“sustentabilidade socioambiental” (03); e “fortalecimento institucional” (04). A ações 

propostas contém informações sobre os órgãos envolvidos e as fontes de recursos 

para a sua execução.  

 Por fim, o presente documento apresenta o dimensionamento do investimento 

total previsto para implementação do PDTT de Nova Trento. 
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1. ANÁLISE DO MERCADO TURÍSTICO DE NOVA TRENTO 

 

Nova Trento teve o início de seu povoamento em 1875, com a imigração da 

região de Trento (atual província de Trento, Norte da Itália), motivada pela 

disponibilidade de terras na região do Vale do rio Tijucas. A colonização contou 

também com imigrantes russos, poloneses e alemães. A freguesia foi criada com a 

denominação de Nova Trento pela lei provincial n.º 1074, de 1884, subordinada ao 

município de Tijucas, sendo elevada à categoria de vila, pela Lei Estadual n.º 36, de 

1.892, desmembrando-se de Tijucas1.  

Nova Trento é referência para o Turismo Religioso de Santa Catarina e do 

Brasil, reconhecida como Capital Catarinense do Turismo Religioso, conforme Lei 

Estadual 15.184, de 2010. Está localizada a, aproximadamente, 80 quilômetros da 

capital do Estado, Florianópolis, e a 65 quilômetros de Balneário Camboriú, importante 

destino turístico catarinense.  

O Censo Demográfico de 2010 indicava uma população de 12.190 habitantes. 

A população estimada para 2019 é de 14.549 pessoas. A respeito dos aspectos físico-

geográficos, Nova Trento abrange uma área de, aproximadamente, 402,85 km². 

A oferta turística neotrentina está baseada no turismo religioso, atrações 

culturais italianas e belezas naturais. Nova Trento é o único município, não capital, do 

país a ter dois santuários religiosos: Santa Paulina, conhecido internacionalmente, e 

Nossa Senhora do Bom Socorro. Além dos Santuários, Nova Trento possui mais de 

30 igrejas e capelas, distribuídas ao longo das localidades e bairros. 

O Santuário de Nossa Senhora do Bom Socorro está localizado a 525 metros 

de altitude, em área de preservação natural, no Morro da Cruz (parte central do 

município). O Santuário de Santa Paulina refere-se à primeira santa canonizada do 

Brasil – Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Imigrante trentina, Amábile 

Lucia Visintainer foi fundadora da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada 

Conceição. Em 1903, como Madre da congregação que fundou, mudou-se para São 

Paulo e fundou várias casas assistenciais. Na mesma cidade, faleceu em 1942, aos 

77 anos. Em outubro de 1991, Madre Paulina foi beatificada em Florianópolis pelo 

então papa João Paulo II e, em maio de 2002, foi canonizada na Praça de São Pedro, 

 
1 Fonte: adaptada de https: <//cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/nova-trento/historico>. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/nova-trento/historico
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no Vaticano2. A fé por Santa Paulina é o principal motivo de deslocamento dos 

visitantes ao Santuário situado no Bairro Vígolo, em Nova Trento. 

Além da fé católica, a cultura trentina está fortemente presente nos eventos 

locais, na gastronomia típica, nos produtos artesanais, nas bandas musicais, nos 

grupos de dança e em grupos folclóricos.  

A respeito dos aspectos socioeconômicos, o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) médio corresponde a 0,748.  

Em relação à educação, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 

99,1%. Quanto à educação básica dos alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, o Índice de Desempenho do Ensino Básico (IDEB) apresenta nota 6,7 

e, nos anos finais, nota 5,3. 

No que diz respeito ao salário médio dos trabalhadores, em 2017 era de 1,9 

salários-mínimos. No mesmo ano, a proporção de pessoas ocupadas em relação à 

população total era de 45,2%. 

Ainda no que tange à economia, a soma total dos empregos na região equivale 

a 6.372 postos de trabalho. A média da população ocupada na região equivale à 

45,2%. O percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 

meio (1/2) salário-mínimo é de 19,2%. 

Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), o município apresenta um PIB per 

capita de R$ 36.644,68, que representa a 90ª posição no ranking estadual. 

Em relação aos aspectos referentes à saúde pública e meio ambiente, dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016) apontam que 

aproximadamente 70,8% dos domicílios apresentam esgotamento sanitário 

adequado, 29,7% de domicílios urbanos em vias públicas possuem arborização e 34% 

desses domicílios contam com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio). 

De acordo com o Mapa do Turismo Brasileiro – 2019, o município de Nova 

Trento integra a região Turística Vale Europeu, junto a outros 16 municípios. O 

destino está classificado na categoria “D”3, assim como os municípios de Apiúna, 

Ascurra, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Indaial, Luiz Alves, Rio dos Cedros, Rodeio 

e São João Batista. Nessa região turística, nenhum município possui categoria A, 

 
2 Fonte: adaptada de PTNT (2019).  
3 Conforme relatório do Mapa do Turismo Brasileiro 2019, Nova Trento registrou 29.457 turistas 
domésticos (FIPE/MTur), possuindo 4 meios de hospedagem e 23 empregos no turismo (RAIS/ME). 
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apenas Blumenau e Gaspar têm a categorização B, melhor classificação para a região 

(figura 01). 

 

Figura 01. Categorização dos municípios da região turística do Vale Europeu 

 

Fonte: Mapa do Turismo Brasileiro (2019). 

 

Com base nos relatos acima, a compreensão da oferta turística torna-se 

fundamental nesse diagnóstico, destacando-se os meios de hospedagens, 

equipamentos de alimentação, agências de viagens, eventos, atividades culturais, 

entre outros, com grande relevância e importância para a sustentabilidade do turismo.  

 

1.1 ANÁLISE DA DEMANDA TURÍSTICA  

 

1.1.1 Análise da demanda turística atual4 

 

No que se refere à demanda turística de Nova Trento, a pesquisa realizada 

junto à Secretaria de Cultura e Turismo do Município e a Agência de Desenvolvimento 

 
4 Fonte: Pesquisa Estudo da Demanda Turística de Nova Trento, SANTUR (2018). 
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do Turismo de Santa Catarina (SANTUR/SC) apresenta dados atuais relacionados ao 

perfil dos turistas que visitam o município.  

Nesse cenário, o estudo realizado no período de 4 a 12 de julho de 2018 aponta 

que pessoas que fazem parte das classes C e D (classificação do padrão brasileiro 

pelo IBGE) correspondem à maior parcela dos turistas que frequentam Nova Trento 

(70,37%).  

Em relação à região de procedência, aproximadamente 96,53% das pessoas 

que visitam Nova Trento são provenientes do Sul, 2,79% do Sudeste e, apenas, 

0,68% de outras regiões do Brasil.  

Quanto aos estados de origem, observa-se que 90,27% dos visitantes são 

provenientes do próprio estado. Paraná corresponde à cerca de 4% do total, 

seguido por São Paulo (2,67%) e Rio Grande do Sul (2,09%). 

 

Gráfico 01. Procedência dos visitantes nacionais de visitam Nova Trento. 

 

Fonte: Pesquisa Estudo da Demanda Turística de Nova Trento, SANTUR (2018). 

 

Em relação à faixa etária, a maior parcela dos respondentes (turistas) 

apresenta idades entre 35 e 50 anos (46,06%), seguidos por menores de 18 anos 

(16,96%), pessoas entre 51 e 65 anos (14,55%), pessoas entre 26 e 34 anos 

(11,52%), pessoas entre 18 e 25 anos (6.67%) e, por fim, pessoas acima de 65 anos 

(4,24%). Nesse contexto, cabe ressaltar a diversidade de faixa etária que representa 

a demanda atual. O estudo aponta, ainda, que 61,11% das pessoas que visitam Nova 

Trento são casais com filhos ou estão acompanhados de parentes, ou seja, viajam 

em família. Por outro lado, 35,19% das pessoas viajam sozinhas e apenas 3,70% do 

total viajam em grupos.  
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Outro dado relevante refere-se ao tipo de hospedagem utilizada durante a 

estada em Nova Trento. Nesse cenário, 64,82% dos turistas optam por meios de 

hospedagem convencionais (hotéis, resorts e pousadas), seguido por casas de 

parentes e amigos (27,78%), imóveis próprios (3,70%) e dormitórios/pensão (3,70%).  

Quanto ao poder aquisitivo da demanda turística de Nova Trento, 37,04% 

possuem renda mensal aproximada de até 5 salários-mínimos5 e 33,33% 

possuem renda entre 5 e 10 salários-mínimos. Destaca-se que apenas 5,56% do 

total declaram renda mensal superior a 20 salários-mínimos e, na outra extremidade, 

12,96% do total declararam que possuem renda de até 1 salário-mínimo.  

No que se refere ao grau de escolaridade, 37,04% dos turistas possuem 

ensino superior completo e/ou pós-graduação. Importa salientar que o percentual 

de turistas que possuem Ensino Médio e Ensino Fundamental  completo 

corresponde a 38,89% do total de respondentes (turistas). 

A maioria absoluta utiliza o automóvel como principal meio de transporte 

(87,04%), fato que corrobora a identificação do local de procedência dos visitantes, o 

que chama a atenção para a necessidade de ampliação de áreas de 

estacionamento próximas aos principais atrativos do município, além do 

ordenamento e controle do trânsito. 

No que se refere ao tempo de permanência, o levantamento não aborda essa 

questão de forma direta, todavia, o perfil aponta para permanência de menos de 1 

(um) dia, pois 92,64% são excursionistas6 e passantes, sendo apenas 6,21% 

turistas.  

Quanto à motivação da viagem, os atrativos de Religião e Peregrinação são 

apontados por mais de 29% dos turistas como o principal fator de motivação, 

seguidos por visita a amigos e parentes (24,39%) e pelos atrativos históricos e 

culturais (9,76%). 

No que diz respeito ao perfil de consumo dos turistas que visitam o município, 

as indicações de parentes e amigos (73,68%) são apontadas como as principais 

fontes consultadas pelos visitantes na busca de informações referentes ao destino, 

seguido de folhetos, folders e cartazes (15,79%). Ainda nesse contexto, destaca-se a 

 
5 O salário-mínimo de 2018 foi fixado em R$ 954,00 por meio de decreto do Presidente da República, 
publicado no Diário da União em 01 de janeiro de 2018.  
6 Também conhecido como "turista itinerante", excursionista é toda pessoa que se desloca 
individualmente ou em grupo para local diferente de sua residência permanente, por período inferior a 
24 horas, sem efetuar pernoite (MTUR, 2019). 
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baixa relevância da internet para o processo de divulgação do destino, 

ferramenta ainda pouco utilizada pelos visitantes (10,53%).  

Outro dado importante refere-se à estimativa de gasto de viagem. O gasto 

médio diário com alimentação é de R$ 45,68, e de R$ 57,58 com hospedagem 

(por pessoa).  

Cumpre frisar que apenas 3,70% das viagens são organizadas por agências, o 

restante (96,30%), organizadas de forma independente. 

O período de férias escolares, feriados e finais de semana prolongados estão 

na preferência dos visitantes. Assim, destaca-se o mês de julho, dedicado à Santa 

Paulina, que conta com programações especiais no Santuário, resultando num 

aumento considerável da demanda nesse período. 

Com relação ao volume de visitantes de Nova Trento, estima-se, a partir da 

identificação da ocupação média na alta (77,5%) e baixa temporada (37,5%)7, entre 

45.900 e 55 mil pernoites ao longo do ano. Sabendo-se que a média de permanência 

na região é de 2 dias e que apenas 6,21% dos visitantes são efetivamente turistas (se 

hospedam no município), chega-se a uma estimativa de demanda, em 2019, entre 

27.169 e 31.244 turistas8 e entre 437.500 e 503.125 visitantes (turistas e 

excursionistas).  

A partir dessa estimativa, pode-se projetar um crescimento orgânico de 5% a.a., 

chegando-se a uma demanda próxima a 558 mil em 2024, dos quais 34.675 se 

referem a turistas ou, a partir da implantação de ações de comunicação e marketing, 

atingir algo em torno de 584 mil visitantes, dos quais, aproximadamente 36.326 são 

turistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 A ocupação informada na baixa temporada refere-se à demanda aos finais de semana, haja vista que 
a maior parte dos estabelecimentos informaram não possuir demanda ao longo da semana.  
8 De acordo com o relatório do Mapa do Turismo Brasileiro 2019, Nova Trento possui uma demanda de 
29.457 turistas domésticos (FIPE/MTur). 



21 
 

   
 

Gráfico 02. Estimativa de demanda futura. 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

Se por um lado, o perfil do atual visitante de Nova Trento é conhecido, de outra 

parte, é importante que sejam identificados os segmentos potenciais, pois, de acordo 

com o Ministério do Turismo, a identificação do perfil dos turistas que pretendem visitar 

um determinado destino contribui para o processo de planejamento da oferta e 

diversificação de produtos e serviços turísticos. Nesse sentido, são apontados adiante 

os segmentos que apresentam maior potencial de atratividade para Nova Trento, 

tendo por base um conjunto de fatores, dentre eles: localização geográfica, 

característica mercadológica, nível de desenvolvimento do destino, particularidades 

da oferta, entre outros.  

 

1.1.2 Análise da demanda turística potencial 

 

Conforme abordado anteriormente, a demanda turística não possui a mesma 

necessidade e desejo, por isso é necessário que a demanda turística seja segmentada 

de modo a oferecer serviços adequados às necessidades e expectativas dos clientes. 

Segmentar a demanda consiste em “[...] definir a parcela de pessoas que 

compartilham as mesmas características, necessidades e expectativas (MTUR, 

2010)”.  

 



22 

 

   
 

1.1.2.1 Segmentos da Demanda Turística de Nova Trento  

 

Em relação à demanda no mercado doméstico brasileiro, constata-se que mais 

de 17% dos turistas atuais e potenciais planejam suas viagens com mais de 16 e 

menos de 30 dias de antecedência. Mais de 30% desses turistas planejam suas 

viagens entre 31 e 180 dias de antecedência, o que demonstra a importância da 

realização de ações planejadas para atrair essa demanda durante diferentes períodos 

do ano (ver quadro a seguir)9. 

 

Quadro 01. Dados sobre o hábito de viagem de turistas domésticos atuais e 

potenciais 

 

Fonte: elaborada pelo autor, com base no Levantamento dos Hábitos de Consumo do Turismo 

Brasileiro (MTUR, 2009). 

 

A mesma pesquisa demonstra que mais de 78% dos turistas domésticos (atuais 

e potenciais) organizam suas viagens por conta própria e menos de 22% deles 

compram pacotes turísticos. 

 
9 Tabela elaborada com base no Levantamento dos Hábitos de Consumo do Turismo Brasileiro 
(Ministério do Turismo), referente ao ano de 2009. Disponível em: 
<http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/noticias/todas_noticias/Noticias_download/13.11.09_
Pesquisa_Hxbitos_2009.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2019.  

Cliente Atual Cliente Potencial

Com antecedência 69,20% 68,80%

Até 15 dias 7,70% 7,80%

De 16 a 30 dias 18,00% 17,20%

De 31 a 60 dias 11,60% 7,90%

De 61 a 90 dias 8,90% 8,10%

De 91 a 180 dias 15,80% 17,00%

Mais de 181 dias 6,30% 10,60%

NS/NR 1,00% 0,20%

Sem antecedência 30,80% 31,20%

Você costuma programar a sua viagem com antecedência?                              

Com quanto tempo de antecedência?
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Por fim, destaca-se que a maior parte dos clientes atuais e potenciais possui 

como principal fator de motivação para a realização de uma viagem no Brasil aspectos 

ligados à beleza natural e à cultura local (ver quadro a seguir), os quais são, 

evidentemente, muito representativos do território de Nova Trento. 

 

Quadro 02. Principal motivo de escolha do destino turístico. 

 

Fonte: elaborada pelo autor, a partir do Levantamento dos Hábitos de Consumo do Turismo Brasileiro 

(MTUR, 2009). 

 

No que se refere à demanda turística de Nova Trento, destaca-se como 

demanda turística potencial o grupo constituído pelo público da “terceira idade”, que 

atualmente representa 4,24% da demanda (SANTUR, 2018), haja vista que esse 

mercado está viajando cada vez mais e, em função do aumento da longevidade da 

população mundial, esse público possui potencial de consumo para todos os 

produtos/segmentos presentes em Nova Trento, incluindo as atividades dos 

segmentos de ecoturismo e turismo de aventura. 

Com relação aos mercados emissores potenciais, nota-se que Santa 

Catarina, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais se mantêm como 

os principais polos emissores de turistas do município, o que se deve especialmente 

pela: existência do principal atrativo, o Santuário de Santa Paulina, e à devoção dos 

Cliente Atual Cliente Potencial

Beleza Natural 33,90% 37,90%

Praia 21,20% 24,40%

Cultura local/população 13,20% 13,60%

Perfil do local 12,50% 6,60%

Festa Popular 6,30% 3,80%

Rever familiares/amigos 3,90% 4,00%

Gastronomia 2,70% 3,10%

História/artes/museus 1,90% 2,90%

Observação da fauna/flora 1,00% 0,90%

Lazer em geral 0,30% 0,60%

Outras respostas 3,30% 2,30%

Principal motivo da escolha do destino turístico?
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visitantes desses mercados; característica da oferta turística complementar do 

território; característica das paisagens, atrativos e aspectos culturais; e localização 

geográfica e facilidade de acesso rodoviário, que permite o deslocamento por esse 

tipo de transporte, com base nos principais mercados emissores.  

 

1.1.3 Segmentos da Oferta Turística de Nova Trento 

 

O desenvolvimento da atividade turística se dá por meio da troca que se 

estabelece entre a demanda (turistas) e a oferta (quantidade de bem ou serviço 

oferecido no mercado pelos prestadores de serviços turísticos). 

O mercado turístico é constituído, portanto, “[...] pelo conjunto de turistas e 

empresas que ofertam bens e serviços que satisfazem os desejos desses turistas no 

ato de sua viagem (IGNARRA, 2003)”. 

Porém, a oferta não tem a mesma característica em todas as localidades e a 

demanda também não possui a mesma necessidade e desejo, por isso, é necessário 

que o mercado seja segmentado, tanto em relação à oferta quanto em relação à 

demanda, de modo a oferecer produtos adequados às necessidades dos clientes.  

A segmentação da oferta diz respeito à definição de “[...] uma oferta turística 

que tenha uma identidade comum, baseada [em um] tipo de experiência e que atenda 

as expectativas do segmento de demanda que queremos atrair (MTUR, 2010)”. 

A análise da oferta turística original (atrativos) de Nova Trento permitiu a 

identificação de segmentos da oferta turística considerados prioritários, ou seja, 

segmentos e nichos10 de mercado que, devido à característica dos atrativos regionais, 

infraestrutura instalada, capacidade de atendimento das expectativas dos turistas que 

visitam o município e competitividade no mercado turístico, devem receber maior 

atenção, maiores investimentos e devem ter maior divulgação para os mercados-alvo. 

São eles: 

• Turismo Religioso; e 

• Turismo Étnico-Cultural.  

Além dos segmentos da oferta prioritários, há segmentos e nichos de mercado 

considerados emergentes, ou seja, são segmentos que apresentam grande potencial 

 
10 Parcela reduzida do mercado turístico que possui interesses ou necessidades muito específicas e 
que só podem ser atendidas com serviços altamente especializados.  
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de desenvolvimento devido à característica da oferta turística local, aos produtos 

turísticos que já começam a ser oferecidos no âmbito desses segmentos e, ainda, à 

perspectiva de incremento da demanda turística relacionada a esses segmentos. 

Nesse quesito destaca-se o Ecoturismo e o Turismo de Aventura, o Turismo de 

Observação de Vida Selvagem (nicho), o Turismo Desportivo e o Turismo Rural 

(Agroturismo).  

 

1.1.3.1 Segmentos Prioritários 

 

Conforme abordado anteriormente, os segmentos prioritários correspondem 

àqueles que devem ser preferidos no processo de desenvolvimento e promoção 

turística do destino.  

Definido pelo Ministério do Turismo (MTUR, 2010) como “(...) atividades 

turísticas decorrentes da busca espiritual e da prática religiosa em espaços e eventos 

relacionados às religiões institucionalizadas, independentemente da origem étnica ou 

do credo”, o Turismo Religioso constitui-se como segmento da oferta considerado 

prioritário para o desenvolvimento do turismo no município, tendo em vista estar 

consolidado e ser responsável pela parcela predominante da demanda turística local. 

Tal afirmação pode ser corroborada ao se analisar os resultados da pesquisa de 

demanda turística 2018, que aponta religião ou peregrinação como a principal 

motivação para pouco mais de 40% dos turistas que visitam o município, 

principalmente em virtude do Santuário Santa Paulina.  

O município de Nova Trento possui uma oferta turística bastante expressiva no 

segmento de Turismo Religioso, tendo dois Santuários instalados, diversas capelas, 

pontos de visitação e caminhos para os peregrinos, entretanto, ações de qualificação 

dos atrativos são extremamente importantes para manter o nível de satisfação da 

demanda. 

De acordo com informações do MTUR (2018), o turismo religioso é responsável 

por movimentar cerca de R$ 15 bilhões anualmente. Nesse segmento, o Brasil dispõe 

de inúmeros destinos, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do país, 

entre os quais destacam-se11:  

 
11 Fontes: Arquidiocese de Belém (2019); ACB (2019); Diário do Nordeste (2017); Portal A12.com 
(2019); Santuário Pai Eterno (2019).  
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• Aparecida do Norte: cidade paulista conhecida por abrigar o Santuário 

Nacional de Aparecida, uma das maiores basílicas católicas da América 

Latina. Segundo dados do Portal A12.com, o Santuário Nacional de 

Aparecida recebeu cerca de 13 milhões de turistas em 2017, maior público 

já registrado desde a inauguração do Santuário. De acordo com a mesma 

fonte, Aparecida do Norte é responsável por 72% do fluxo de turistas do 

segmento religioso no Brasil, superando, inclusive, a movimentação de 

turistas em destinos religiosos mundialmente conhecidos, como Fátima 

(Portugal) e Lourdes (França). 

• Salvador: a capital do Estado da Bahia é considerada um dos principais 

destinos de turismo religioso no Brasil, segmento que atrai cerca de 5 

milhões de visitantes para Salvador todos os anos. Além das 372 igrejas 

históricas espalhadas pela cidade, a Igreja de São Francisco de Assis, a 

Lavagem do Bonfim e o Santuário de Irmã Dulce estão entre os principais 

atrativos turísticos do segmento religioso em Salvador (ACB, 2019). 

• Belém: a capital do Estado do Pará é conhecida nacional e 

internacionalmente pela realização do Círio de Nazaré, uma das maiores 

procissões da fé católica, que reúne cerca de 2 milhões de pessoas 

anualmente. Além da procissão, o Círio abrange várias outras manifestações 

de devoção, incluindo a trasladação, a romaria fluvial e diversas outras 

peregrinações e romarias que ocorrem na quadra Nazarena. 

• Juazeiro do Norte: a cidade cearense é conhecida por realizar a Romaria de 

Nossa Senhora das Dores, uma das maiores do país. Na edição de 2019, o 

evento religioso registrou um fluxo aproximado de 250 mil pessoas, atraídos 

pela devoção à Nossa Senhoras das Dores e Padre Cícero; 

• Trindade: sede do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, a cidade goiana 

é conhecida por abrigar a única Basílica dedicada ao Divino Pai Eterno no 

mundo. Todos os anos, durante a Romaria do Divino Pai Eterno, realizada 

no mês de julho, o município recebe cerca de três milhões de pessoas. 

Anualmente, Trindade registra um fluxo de, aproximadamente, 4 milhões de 

peregrinos e turistas; 

• Minas Gerais: o Estado, situado no sudeste brasileiro, é famoso por suas 

igrejas antigas, com destaque para a Igreja São José (Belo Horizonte), bem 
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como as igrejas históricas situadas nas cidades de Ouro Preto, São João Del 

Rei, entre outras; 

• Espírito Santo: esse Estado do sudeste brasileiro se destaca no cenário do 

turismo religioso nacional em virtude dos santuários históricos, com 

destaque para o Convento da Penha e a Igreja do Rosário, ambos situados 

na cidade de Vila Velha. 

A respeito das características do público, conforme Souza e Pinheiro (2014), 

verificam-se dois tipos de classificação que comumente sobressaem na prática do 

turismo religioso: o “peregrino/romeiro” e o “turista religioso”. No Brasil, verifica-se a 

predominância do chamado “romeiro”, pessoa que não se classifica como turista 

religioso, uma vez que realiza visitação ao lugar sagrado com o único intuito de 

renovação espiritual.   

Nesse aspecto, constatam-se diferenças entre as características de um turista 

e de um peregrino, diferenciação explicada por Terrin (2004, p. 374) da seguinte 

forma: 

peregrinar é aceitar viver numa condição "liminar" na qual não se está mais 
integrado numa sociedade, mas se está a caminho para alguma outra coisa, 
e para isso é preciso fazer sacrifícios, submeter-se a fadigas, aceitar 
dificuldades. O turista dificilmente pode ser considerado um peregrino. O que 
impele o turista é a curiosidade, a diversão, à vontade de sair do seu 
ambiente. O peregrino é um buscador, um penitente, um "margilizado social", 
mesmo que apenas por um certo período. [...] Sabe aceitar os sofrimentos 
para poder chegar aquele lugar ou àquele não-lugar que constitui para ele o 
ponto de "saturação do sagrado", capaz de transformá-lo interiormente. 
 

Posto isso, apesar de ambos realizarem deslocamentos com cunho religioso, 

em grupo ou individualmente, é possível identificar diferenças no perfil do 

romeiro/peregrino em relação ao turista do segmento religioso. Nesse contexto, o 

turista religioso difere-se pelo fato de ter o lazer como principal objetivo da viagem, 

além de possuir outras motivações que se assemelham às de turistas que buscam 

atrativos culturais em geral (DOS ANJOS E LIMA, 2017).  

Também considerado um segmento prioritário para Nova Trento, o Turismo 

Étnico-Cultural caracteriza-se pelas atividades turísticas envolvendo a vivência de 

experiências autênticas e o contato direto com os modos de vida e a identidade de 

grupos étnicos (MTUR, 2010).  

O segmento supracitado gera uma demanda complementar de turistas para o 

município catarinense, tendo em vista a existência de atrativos, tais como o Museu da 

Cultura Italiana, os empreendimentos gastronômicos e as lojas que comercializam 
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itens relacionados à produção associada ao turismo e que tangibilizam aspectos da 

cultura local e as tornam atrativas aos visitantes. Ademais, cabe ressaltar o potencial 

turístico referente aos grupos de dança, grupos folclóricos, grupos teatrais e banda 

musical de Nova Trento, todos eles ligados diretamente à tradição, usos e costumes 

dos imigrantes trentino-italianos.  

Conforme mencionado anteriormente, percebe-se um grande potencial a ser 

explorado no âmbito do Turismo Étnico-Cultural em Nova Trento, principalmente em 

razão dos fortes traços da cultura italiana existentes no município. Em decorrência do 

grande fluxo de imigrantes italianos, o Brasil herdou uma importante influência da 

cultura desse país europeu, principalmente em relação à arquitetura, costumes, 

cultura e gastronomia. Desse modo, diversos destinos turísticos brasileiros, incluindo 

Nova Trento, são conhecidos por oferecerem experiências turísticas caracterizadas 

por aspectos da cultura italiana. 

No âmbito do Turismo Étnico-Cultural, o Vale dos Vinhedos se destaca como 

um dos principais destinos brasileiros para turistas interessados em vivenciar a 

cultura italiana, conforme menciona o site especializado em viagens e turismo “Guia 

da Semana”. Situado a cerca de 120 km da capital do Rio Grande do Sul, o Vale dos 

Vinhedos recebeu os primeiros imigrantes italianos ao final do século XIX, sendo 

comparado atualmente às características encontradas na região da Toscana/Itália. 

 Conhecido como o principal roteiro enológico do Brasil, o Vale dos 

Vinhedos conta com inúmeras vinícolas, com destaque para os empreendimentos 

situados nas cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. Cabe 

ressaltar, ainda, Gramado e Canela, destinos turísticos consolidados no cenário do 

turismo nacional.  

Informações publicadas no portal de notícias Click RBS (2019) corroboram a 

relevância de destinos turísticos ligados à cultura italiana, uma vez que somente Bento 

Gonçalves/RS, município situado no Vale dos Vinhedos, registrou um crescimento de 

7% no fluxo de turistas no ano de 2018, totalizando 1,5 milhão de visitantes. No que 

diz respeito ao perfil do turista que visita a referida região, sobressaem os casais e 

pequenos grupos familiares ou de amigos, cujo deslocamento na rota dos vinhedos é 

realizado com carro particular ou alugado. Quanto aos principais mercados emissores, 

destacam-se a região da Grande Porto Alegre, turistas oriundos de São Paulo, Santa 

Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, além de turistas de mercados internacionais, como 
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Alemanha, China, Rússia, Estados Unidos, França, Inglaterra, Argentina e Uruguai 

(BLOG DISSEGNA, 2019).  

Por fim, faz-se necessário citar outros destinos do Turismo Étnico-Cultural 

(italianos) no Brasil, incluindo o Bairro do Bixiga (São Paulo/SP) - conhecido por suas 

inúmeras cantinas, festas de rua e um corredor cultural pulsante e, também, Nova 

Veneza (SC) - cidade catarinense que se destaca pela cultura, com inúmeros casarios 

edificados pelos imigrantes italianos que colonizaram a região por volta de 1891 

(PORTAL NOVA VENEZA, 2019). 

 

1.1.3.2 Segmentos Emergentes 

 

Somado aos segmentos do Turismo Religioso e Turismo Étnico-Cultural, o 

Ecoturismo, o Turismo de Aventura, o Turismo Desportivo e o Turismo Rural 

(Agroturismo) se apresentam como segmentos emergentes, visto que 11,89% dos 

visitantes de Nova Trento são motivados: pela contemplação à natureza12 ; devido à 

característica natural do território municipal e a presença de atrativos de grande 

relevância, tais como o Morro da Cruz e o Monte Barão de Charlach, ambos com 

grande potencial para a oferta de serviços relacionados ao Ecoturismo; e devido às 

atividades e eventos esportivos que começam a ser organizadas no município, 

atraindo um número cada vez maior de visitantes/turistas.  

O Ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma 

sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a 

formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, 

promovendo o bem-estar das populações (MTUR, 2010).  

Para se tornar de fato uma atividade econômica, há de se estruturar 

equipamentos voltados a esse segmento, com serviços para atendimento aos 

visitantes.  

De acordo com dados do Ministério do Turismo (MTUR, 2010), o segmento de 

ecoturismo possui as seguintes características:  

• público:  

– entre 25 e 50 anos;  

– poder aquisitivo médio e alto;  

 
12 Fonte: Pesquisa de Demanda Turística da SANTUR – julho de 2018.  
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– escolaridade de nível superior;  

– profissão de caráter liberal; 

–  sozinho ou em pequenos grupos. 

• Permanência média no destino: 

– Nacional: 4 dias; 

– Internacional: 10 dias; 

– Procedência de grandes centros urbanos; 

– Desejo de contribuir para a conservação do meio ambiente. 

Ainda no âmbito do Ecoturismo, destaca-se o nicho13 de mercado do Turismo 

de Observação de Vida Selvagem. Segundo a UNWTO (2015, p.9) trata-se de um 

[...] tipo de turismo que é organizado e realizado para assistir ou encontrar 
animais selvagens. O turismo de observação da vida selvagem está 
relacionado exclusivamente a formas não-consuntivas de atividades 
baseadas na vida silvestre, como a observação e às vezes o toque ou a 
alimentação de animais, em contraste com formas consuntivas como a caça 
e a pesca. 
 

A prática da Observação da Vida Selvagem é considerada uma das atividades 

mais sustentáveis entre todas as que são identificadas com o ecoturismo e, destas, a 

observação de aves (birdwatching) constitui a mais difundida e a mais amplamente 

praticada em todo o mundo, principalmente nos países desenvolvidos. No Brasil, 

estima-se que a atividade atraia aproximadamente 30 mil observadores (MTUR, 

2017).  Além disso, segundo o WikiAves (2019), já foram registradas 286 (duzentas 

e oitenta e seis) espécies diferentes de aves em Nova Trento. 

Ainda em relação à Observação de Aves, a atividade apresenta inúmeros 

impactos positivos, incluindo: 

• Atração de incentivos financeiros para a conservação da vida selvagem; 

• Menor impacto e maior renda em relação ao turismo tradicional; 

• Fomenta a visitação de áreas fora dos itinerários turísticos tradicionais; 

• melhora a proteção de áreas não protegidas institucionalmente que 

contenham espécies desejadas; 

• promove a valorização do conhecimento local de história natural; 

 
13 Um nicho de mercado, de um modo geral, nada mais é do que um sub-mercado onde uma pequena 
parcela dos clientes e consumidores de um mercado maior provavelmente não estão sendo atendidos 
pelos fabricantes principais de um determinado produto ou serviço (EMPREENDEDORDIGITAL.COM, 
2019). 
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• fomenta a educação e o emprego de guias locais. (DIAS e FIGUEIRA apud 

SEKERCIOGLU, 2002). 

Por outro lado, é importante mencionar que, por se tratar de uma prática 

realizada em áreas naturais, deve ser observada a imprescindível e constante 

preocupação com a conservação do meio ambiente, pois, caso a atividade não seja 

realizada adequadamente (de forma organizada e responsável), podem ocorrer sérias 

consequências, como a degradação dessas áreas e, consequentemente, o 

desaparecimento das espécies. 

No Brasil, segundo a Revista Viagem e Turismo14, os 20 principais destinos de 

ecoturismo são: 

• Alter do Chão (PA); 

• Alto Caparaó (MG); 

• Bonito (MS); 

• Brotas (SP); 

• Cambará do Sul (RS); 

• Canela (RS); 

• Caravelas (BA); 

• Chapada Diamantina (BA); 

• Chapada dos Guimarães (MT); 

• Chapada dos Veadeiros (GO); 

• Conceição do Ibitipoca (MG); 

• Fernando de Noronha (PE); 

• Florianópolis (SC); 

• Foz do Iguaçu (PR); 

• Gonçalves (MG); 

• Gruta do Lago Azul (MT); 

• Ilha Bela (SP); 

• Ilha Grande (RJ); 

• Ilha do Mel (PR); 

• Iporanga (SP). 

 

 
14 Fonte: Revista Viagem e Turismo (2014).   
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Figura 02. Regiões preferidas para viagens de natureza e aventura 

 

Fonte: ABETA (2010). 

 

O Turismo de Aventura, cujo segmento inclui as atividades de canionismo, 

cavalgada, cicloturismo, montanhismo, entre outras, “[...] compreende os movimentos 

turísticos decorrentes da prática de atividades de aventura de caráter recreativo e não 

competitivo” (MTUR, 2010 p. 14). 

As atividades de aventura podem ser caracterizadas como as “[...] experiências 

físicas e sensoriais recreativas que envolvem desafio, riscos avaliados, controláveis e 

assumidos, que podem proporcionar sensações diversas como liberdade, prazer e 

superação [...] (MTUR, 2010 p. 16)”, possuindo amplo potencial de desenvolvimento 

no território do município.  
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Em Nova Trento, o segmento de turismo de aventura está diretamente ligado 

aos roteiros de cicloturismo15, atividade que vem crescendo em diversas regiões de 

Santa Catarina e do Brasil. Nesse aspecto, criou-se uma parceria entre a Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo e o grupo de Cicloturismo de Nova Trento – 

Pedalatrento, visando o desenvolvimento de roteiros integrados de cicloturismo, 

incluindo Nova Trento e municípios vizinhos. Foram criados três roteiros com 

distâncias e trajetos distintos, sendo eles: 

• Roteiro Cidade Santa: o roteiro é composto por dois trechos, com distâncias 

que variam entre 25,7 km e 42,52 km. A respeito da altimetria (máxima), o 

trecho 1 alcança 420 metros, e o trecho 2, 520 metros. Dentre as localidades 

inseridas no Roteiro, destacam-se o Centro, São Roque, São Caetano, 

Taquarussu, Cedro Alto, Alto Alferes, Vígolo, Bairro Besenello, Ribeirão da 

Velha, Trinta Réis e Morro da Cruz. 

• Roteiro Circuito Trentino: com 130 km de extensão e 737 metros de 

altimetria máxima, o roteiro pode ser realizado em cinco dias, conforme a 

proposta de programação abaixo: 

– 1º Dia: Nova Trento (Passaporte, City Tour Santuário Santa Paulina e 

Centro); 

– 2º Dia: Centro, Ribeirão da Velha, Trinta Réis, São Valentim, Pitanga; 

– 3º Dia: Pitanga, Maiate, Valsugana, Veado, Aguti; 

– 4º Dia: Aguti, Baiano, São Caetano, Frederico, Centro; 

– 5º Dia: Subida ao Morro da Cruz. 

• Roteiro Circuito Vale Sagrado: com uma distância aproximada de 240 km 

e altimetria de 882 metros, o roteiro percorre cinco municípios ao longo de 

seis dias, conforme apresentado a seguir: 

– 1º Dia: Nova Trento (Passaporte, City Tour Santuário Santa Paulina e 

Centro); 

– 2º Dia: Nova Trento, São Roque, São Valentim, Bonito, Valsugana, 

Pinheiral; 

– 3º Dia: Pinheiral, Fortuna, Garcia, Angelina; 

 
15 Os roteiros utilizados pelos praticantes de cicloturismo em Nova Trento não possuem estrutura de 
ciclofaixas, ciclovias ou ciclorrotas devidamente sinalizadas, apenas sinalização indicativa do roteiro. A 
implantação de um sistema de ciclofaixas, ciclovias e ciclorrotas iniciando na região central e Morro da 
Cruz poderia ampliar a segurança e atratividade do roteiro e, por conseguinte, a satisfação do usuário. 
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– 4º Dia: Angelina, Alto Garcia, Rancho de Tábuas, Taquaras, Rancho 

Queimado, Angelina;  

– 5º Dia: Angelina, Linha Chaves, Garcia, Major Gercino, Colônia, São João 

Batista; 

– 6 º Dia: São João Batista, Ponta Fina, Ribeirão da Velha, Trinta Reis, Morro 

da Cruz. 

Insta frisar que não há rotas turísticas completamente constituídas, ou seja, 

ainda que parte dos percursos possuam sinalização, não existe infraestrutura urbana 

de apoio (mobiliário urbano), tampouco, um modelo de gestão instituído para a 

coordenação do processo de desenvolvimento, controle, monitoramento e promoção 

do cicloturismo nesses territórios. 

Também é importante mencionar o Turismo Desportivo, segmento 

caracterizado pelo deslocamento de viajantes para destinos fora do domicílio habitual, 

com o intuito de praticar esportes por lazer ou competição ou somente observar as 

práticas esportivas, bem como visitar atrativos turísticos ligados ao esporte (Hudson, 

2003). Em Nova Trento, o segmento se destaca em virtude da realização de eventos 

desportivos como corrida de rua, corrida rústica e corrida de montanha, atraindo 

inúmeros atletas amadores e espectadores. 

Nova Trento se destaca, ainda, por promover competições de Drift-Trike16, 

corrida realizada com uma espécie de triciclo, cuja construção baseia-se nos antigos 

carrinhos de rolimã e modernas bicicletas do modelo BMX. As competições são 

realizadas em descidas íngremes, permitindo que os praticantes atinjam velocidades 

elevadas. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina estão entre os 

estados brasileiros que já contam com estrutura e eventos adequados para a prática 

da referida modalidade (RED BULL, 2015). 

Por fim, importa sublinhar o potencial do Turismo Rural, em especial o potencial 

de desenvolvimento do Agroturismo em função da característica do território 

essencialmente rural e da presença de mais de 480 estabelecimentos agropecuários 

(IBGE, 2019). Além disso, nota-se que o Artigo 17 da Lei N° 266/2009 aponta o 

potencial para o desenvolvimento do Turismo Rural como um dos objetivos da 

 
16 Em novembro de 2019, Nova Trento sediou o 2º Speed Time – Nova Trento 2019, evento que 
internacional que reuniu cerca de 40 pilotos de Drift-Trike, oriundos de diversos países.  
Fonte: Trike TV (2019). 
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Macrozona Rural do Pitanga, a Macrozona de Preservação Ambiental da Serra do 

Tijucas e a Zona de Preservação Permanente do Morro Pelado. 

O Turismo Rural compreende [...] “o conjunto de atividades turísticas 

desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção agropecuária, agregando 

valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural 

da comunidade (MTUR, 2010). 

Tais atividades podem incluir: 

• hospedagem; 

• alimentação; 

• recepção à visitação em propriedades rurais; 

• recreação, entretenimento e atividades pedagógicas vinculadas ao contexto 

rural; 

• outras atividades, desde que praticadas no meio rural, que existam em 

função do turismo ou que se constituam no motivo da visitação. 

No Brasil, destacam-se como destinos do Turismo Rural (REVISTA GLOBO 

RURAL, 2015):  

• Acolhida na Colônia/ Encostas da Serra Geral (SC); 

• Bento Gonçalves (RS); 

• Cabaceiras (PB); 

• Gravatá (PE); 

• Lages (SC); 

• Parelheiros (SP); 

• Vassouras (RJ); e 

• Venda Nova do Imigrante (ES). 

 Nota-se, porém, que atualmente o município não possui uma estrutura 

adequada para atender turistas desse segmento e, portanto, há uma premente 

necessidade da implantação de um Programa de Desenvolvimento do Agroturismo, 

de modo a conscientizar, capacitar e organizar os proprietários de terra interessados 

no segmento, para que possam oferecer serviços de qualidade aos visitantes. 
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1.2  ANÁLISE DA OFERTA TURÍSTICA  

 

A oferta turística de um município ou área turística é composta por 

equipamentos e atrativos turísticos. De acordo com Ignarra (2003), os equipamentos 

e serviços turísticos, são aqueles serviços que atendem quase que exclusivamente os 

turistas. Para Barreto (2001, p. 52), os “equipamentos turísticos são aquelas 

instalações básicas para o turismo, sem as quais ele não existe” e, por fim, para Beni 

(2003, p. 331), os equipamentos e serviços turísticos correspondem ao “[...] conjunto 

de edificações, de instalações e serviços indispensáveis ao desenvolvimento da 

atividade turística”.  Conforme Ignarra (2003), os equipamentos e serviços turísticos 

compreendem: 

• agenciamento (agências e operadoras de turismo); 

• alimentação (restaurantes, lanchonetes, sorveterias/docerias, cafés/casas 

de sucos, cervejarias etc.); 

• comércio turístico (souvenires, artesanato, produtos típicos); 

• eventos (organizadores de eventos e prestadores de serviços para eventos); 

• espaços de eventos (centros de convenções e áreas de exposições e feiras); 

• Meios de hospedagens (hotéis, pousadas, campings, acampamentos, cama 

e café, hostel, entre outros); 

• passeios (city-tour, cavalo, barco, helicóptero, buggy etc.);  

• recreação e lazer (áreas de lazer e instalações desportivas, parques de 

diversões, pistas de esqui, patinação etc.); e 

• transportes turísticos (aéreo, ferroviário, marítimo, lacustre, fluvial, 

rodoviário). 

Na sequência, será apresentada a oferta de meios de hospedagens, 

equipamentos de alimentação, agências de viagens/passeios, artesanato, calendário 

de eventos de fluxo turístico e espaços de eventos de Nova Trento. 

 

1.2.1 Meios de hospedagem 

 

De acordo com a Agência IBGE Notícias (2017), o Brasil possui 31.299 meios 

de hospedagens com uma oferta total de 1.011.254 unidades habitacionais, isto é, na 
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média a oferta de unidades habitacionais no Brasil é de 1 uh para cada 206,17 

habitantes. 

Destas, apenas 2,23% são adaptadas para pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida, apesar de a Lei 13.146 de 2015 definir, em seu art. 45, § 1 que 

os estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar, pelo menos, 10% (dez por 

cento) de seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, 1 (uma) unidade 

acessível. 

A oferta total desses meios de hospedagem é de 2.407.692 leitos, dos quais 

42,83% são leitos simples e 57,17% são leitos duplos.  

Especificamente em relação à Nova Trento17, o município dispõe de 

moderada oferta turística composta por 9 meios de hospedagem18, dos quais 6 

estão registrados no CADASTUR19. Do total de meios de hospedagem do município, 

89% correspondem a pousadas (ver gráfico a seguir). 

 

Gráfico 03. Oferta de meios de hospedagem de Nova Trento 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 
17 Os dados se referem à pesquisa realizada, pela equipe de consultoria, no período de agosto a 
setembro de 2019 com estabelecimentos que atendem a turistas. Alguns estabelecimentos não 
estavam funcionando no período e outros não tiveram interesse em compartilhar informações para a 
realização da pesquisa.  
18 Conferir distribuição dos meios de hospedagem no território do município, no Apêndice A. 
19 CADASTUR é o Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo. 
Executado pelo Ministério do Turismo (MTur), em parceria com os Órgãos Oficiais de Turismo nos 26 
Estados do Brasil e no Distrito Federal, permite o acesso a diferentes dados sobre os prestadores de 
serviços turísticos cadastrados. 
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Os 9 meios de hospedagem do município contam com 176 unidades 

habitacionais, totalizando 525 leitos. Em níveis comparativos, Nova Trento dispõe de 

uma unidade habitacional para cada 69,15 habitantes, índice quase 3 vezes maior do 

que a média nacional. Quanto aos aspectos de acessibilidade, apenas 5 meios de 

hospedagem foram identificados como acessíveis ou adaptados para receber pessoas 

com deficiência. 

O valor da diária média dos meios de hospedagem de Nova Trento, em 

apartamento duplo, durante a alta temporada, é de R$ 174,44. Na baixa temporada, 

o valor médio da diária para duas pessoas é de R$ 172,22. Assim, observa-se pouca 

oscilação no valor médio da diária em apartamento duplo entre a alta e a baixa 

temporada. 

 

Gráfico 04. Identificação da diária média na alta e baixa temporada nos meios de 

hospedagem de Nova Trento 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

Em relação à ocupação, os meios de hospedagem de Nova Trento apresentam 

uma taxa média de 77,50% na alta temporada e 37,50% no período de baixa 

temporada, havendo, portanto, uma queda considerável na ocupação entre os 

diferentes períodos. 
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Por meio de pesquisa realizada juntamente aos gestores dos empreendimentos 

de hospedagem locais, identificou-se que o setor emprega 59 pessoas no período de 

baixa temporada. Na alta temporada, o número de pessoas empregadas praticamente 

não oscila, totalizando 63 postos de trabalho. Esses valores representam 0,89% e 

0,95% da população ocupada em 2018 (IBGE, 2019), o que demonstra a pequena 

participação do setor na geração de emprego e a consequente falta de 

conscientização da comunidade sobre a importância da atividade turística no processo 

de desenvolvimento econômico e social do turismo.  

No que pertine aos serviços turísticos, todos oferecem café da manhã incluso 

no valor da diária, internet Wi-Fi gratuita e possuem estacionamento próprio.  

Quanto às formas de pagamento, todos os 9 estabelecimentos aceitam cartão 

de débito e a apenas 1 não aceita cartões de crédito. 

Outro aspecto relevante refere-se aos empreendimentos “pet friendly”. Nesse 

quesito, 67% dos meios de hospedagem pesquisados aceitam a presença de 

animais de estimação em suas dependências. Quanto à aceitação de criança, 

apenas 1 indicou aceitar somente adultos. 

 

Gráfico 05. Identificação dos serviços oferecidos nos meios de hospedagem de 

Nova Trento 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 
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Também foi possível verificar por meio de uma pesquisa realizada com as 

entidades do trade turístico local que 100% dos meios de hospedagem estão ligados 

a alguma associação, sendo que 8 desses, ou seja, 89%, integram a Associação 

Neotrentina do Turismo – NEOTUR. 

 

Gráfico 06. Identificação da quantidade de meios de hospedagem vinculados às 

entidades de classe 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

Os dados supracitados demonstram o alto grau de integração entre as 

empresas da região, o que pode resultar, entre outras coisas, na possibilidade de 

ampliar o apoio recebido e a integração com o poder público, assim como numa maior 

facilidade de acesso a mercados distantes em função da minimização de custos para 

a realização de ações de promoção coletivas.  

No que se refere à presença digital, 78% dos meios de hospedagem possuem 

página no Facebook, 56% possuem página no Instagram e 78% possuem website, ou 

seja, não há uma presença digital completa dos meios de hospedagem na internet, 

fato que limita a promoção dos negócios e do destino turístico, já que 65% dos 

viajantes de lazer e 69% dos viajantes de negócios recorrem à internet para busca 

inicial por informações sobre o destino (THINKWITHGOOGLE, 2014). 
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Portanto, em função da oferta moderada de meios de hospedagem e da 

reduzida diversidade de serviços, e com vistas à ampliação da demanda, da 

permanência e do gasto médio dos visitantes, faz-se necessária a criação de 

incentivos aptos a atrair novos investimentos para a implantação, ampliação e 

melhoria dos meios de hospedagem.  

 

1.2.2 Alimentos e Bebidas 

 

A oferta de estabelecimentos de alimentos e bebidas (A&B) no município é 

composta por 33 empresas identificadas como potenciais prestadoras de serviços aos 

turistas, sendo 6 cafeterias, 4 lanchonetes, 4 pizzarias, 17 restaurantes e 2 outros 

estabelecimentos (ver gráfico a seguir). 

 

Gráfico 07. Oferta de estabelecimentos de alimentos e bebidas de Nova Trento 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

Essa oferta de estabelecimentos de alimentos e bebidas possui 1.198 

mesas e capacidade para atender 5.831 pessoas. Tanto no período de baixa quanto 

no de alta temporada, os estabelecimentos empregam em torno de 239 

colaboradores20, somado a 99 colaboradores temporários, o que representa, 

respectivamente, 3,62% e 1,49% do total de pessoas ocupadas em 2018 (IBGE, 

 
20 O número de colaboradores é uma estimativa calculada a partir da razão da quantidade média de 
colaboradores pela quantidade de mesas dos estabelecimentos do município.  
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2019). Trata-se de uma participação pequena do segmento na geração de emprego 

do município, o que, semelhantemente aos meios de hospedagem, não é capaz de 

sensibilizar a comunidade sobre a importância da atividade turística na geração de 

emprego e renda do município.  

Quanto à capacidade para eventos, somados, os estabelecimentos de A&B 

(estabelecimentos de alimentos e bebidas) de Nova Trento dispõem de 745 lugares. 

Sobre os serviços oferecidos nos estabelecimentos de A&B, 97% deles 

disponibilizaram informações a esse respeito, e, dentre eles, 100% aceitam 

pagamento com cartão de débito, 97% aceitam cartão de crédito e 94% oferecem sinal 

de internet Wi-Fi gratuito.  

Identificou-se também que 66% dos estabelecimentos de A&B possuem 

estrutura para receber pessoas com deficiência e 31% aceitam animais de 

estimação em suas dependências.   

 

Gráfico 08. Identificação dos serviços oferecidos nos estabelecimentos de alimentos 

e bebidas de Nova Trento 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

Em relação aos dados relacionados ao gasto médio, dentre os 32 

estabelecimentos de A&B que responderam à pesquisa, 45% deles apontaram um 

gasto médio baixo, com valores de até R$ 25,00, 52% relataram um gasto médio entre 
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R$ 26,00 e R$ 50,00 e apenas 3% constatou um gasto médio entre R$ 51,00 e R$ 

100,00 (ver gráfico a seguir). 

 

Gráfico 09. Gasto médio nos estabelecimentos de A&B de Nova Trento 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

No que tange à presença digital, 75% dos estabelecimentos de alimentos e 

bebidas possuem página no Facebook, 69% têm página no Instagram e apenas 50% 

dispõem de website, ou seja, assim como identificado com os meios de hospedagem, 

os estabelecimentos de alimentos e bebidas não possuem uma presença digital 

completa e integrada na internet, o que limita a promoção dos negócios e do destino 

turístico, tal como a geração de negócios, pois 78% dos turistas de viagens de 

negócios e 67% dos turistas de lazer afirmam que utilizam seus smartphones durante 

todo o processo de viagem (THINKWITHGOOGLE, 2014), podendo, então, acessar 

informações desses estabelecimentos para definir onde realizar suas refeições. 

Por meio de um levantamento realizado com as entidades do trade-turístico 

local, verificou-se que 23 estabelecimentos estão vinculados às entidades de classe 

do setor, com destaque para as associadas a NEOTUR (64%) e ao CDL (6%). 
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Ademais, nota-se que, ainda que seja facultativo, apenas 11 empresas de Alimentos 

e Bebidas do município possuem registro no CADASTUR.  

 

Gráfico 10. Identificação da quantidade de estabelecimentos de alimentos e bebidas 

vinculados a entidades de classe 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

Esses dados demonstram uma boa integração entre as empresas da região, o 

que pode resultar em, por exemplo: maior facilidade de se ampliar apoio e integração 

com o poder público; maior facilidade de organização e execução de ações para 

ampliar a demanda; competitividade das empresas etc.  

Posto isso, semelhante ao que foi identificado em relação aos meios de 

hospedagem, nota-se que, devido à pouca diversidade de serviços oferecidos nos 

estabelecimentos de alimentos e bebidas do município, e, com vistas a atrair novos 

públicos e ampliar o gasto médio nos estabelecimentos, faz-se necessária a criação 

de incentivos para atrair novos investimentos para a implantação, ampliação e 

melhoria desses equipamentos. 

 

1.2.3 Agências de turismo emissivo e receptivo  

 

Como pode ser observado no Capítulo 1.1.3, a oferta turística original do 

município de Nova Trento contempla atrativos ligados à natureza e cultura, com 
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destaque para o turismo religioso. Nesse contexto, cabe destacar a importância da 

atuação de agências de turismo receptivo no processo de formatação e oferta de 

produtos e serviços turísticos que contribuam para o incremento do fluxo de turistas 

no município. 

De acordo com pesquisa realizada junto ao Cadastur, o município de Nova 

Trento possui apenas uma agência de turismo registrada no cadastro do Ministério 

do Turismo. Trata-se da Sonia Turismo, empresa que atua no segmento de turismo 

receptivo e oferece uma série de serviços, tais como: transfer, seguros de viagem e 

diversos passeios, entre eles o City Tour Nova Trento e o City Tour Rural – Nova 

Trento, além de roteiros regionais. 

Outrossim, foi identificada a presença de dois Guias de Turismo certificados 

pelo Ministério do Turismo atuando em Nova Trento, segundo pesquisa realizada no 

CADASTUR em novembro de 2020.  

Conforme já mencionado, Nova Trento apresenta um conjunto de atrativos com 

potencial para um número crescente e diversificado de visitantes e turistas. Todavia, 

a limitação do setor de agenciamento e guiamento no município evidenciam que 

atualmente o turismo de Nova Trento encontra-se especialmente ligado ao seu forte 

apelo no turismo religioso21 e à visita turística ou peregrinação quase exclusiva ao 

Santuário de Santa Paulina.  

 Isso pode ser corroborado pelo número quase inexistente de ofertas de pacotes 

turísticos para Nova Trento nas principais operadoras de turismo do país.  

 

1.2.4 Espaços de eventos 

 

Relativamente à infraestrutura para a realização de eventos, de início, 

sobressaem os espaços para a realização de eventos corporativos, sociais e de 

entretenimento localizados nos meios de hospedagem e nos estabelecimentos de 

alimentos e bebidas do município. 

De acordo com dados obtidos junto a esses empreendimentos, a capacidade 

instalada para eventos nos meios de hospedagem e estabelecimentos de alimentos 

e bebidas de Nova Trento varia entre 30 e 300 pessoas (ver quadro a seguir). 

 

 
21 Nova Trento ostenta o título de Capital Catarinense do Turismo Religioso. 
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Quadro 03. Meios de hospedagem com maior capacidade instalada para eventos 

em Nova Trento 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

  

Além dos espaços situados nos meios de hospedagem e nos estabelecimentos 

de alimentos & bebidas, foram identificados em Nova Trento outros 10 

estabelecimentos que dispõem de espaços para a realização de pequenos e médios 

eventos, totalizando a capacidade para 1.421 pessoas (ver quadro a seguir). 

 

Quadro 04. Empreendimentos que dispõem de espaços para realização de eventos 

em Nova Trento 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

Cabe ressaltar que a oferta de espaços de eventos pode configurar um 

relevante fator de competitividade para um destino, de modo a atrair novos negócios 

e ampliar a demanda turística. Nota-se, contudo, que, no caso de Nova Trento, a maior 

parte dos espaços não superam a capacidade de 150 pessoas, salientando-se que o 

espaço com maior capacidade comporta apenas 400 pessoas. Ademais, não existe 

um espaço capaz de atender eventos de grande porte, ainda que ao ar livre, mesmo 

Empreendimento Capacidade Instalada

Sitio Vita Sul Monte 200 pessoas 

Spázio Mondelli 250 pessoas

Sociedade Recreativa Primavera 400 pessoas

Indira Eventos 125 pessoas 

Vattaro Eventos 96 pessoas

Museu Espaço Festas 130 pessoas

Mayer Decorações e Eventos 80 pessoas

Sítio Seu Elizeu Área Rural 60 pessoas

Sítio da Prosperidade Área Rural 80 pessoas
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já havendo a realização de eventos religiosos no entorno do Santuário de Santa 

Paulina e na região central da cidade. 

Faz-se necessária, portanto, a implantação de um Centro de Eventos no 

município, composto por estrutura de palco adaptável que permita a realização de 

eventos no interior do espaço e apresentações para a área externa — ao ar livre (palco 

com abertura na parte de trás). Dessa forma, o destino poderá atender a demanda de 

eventos que já são realizados no município e, ainda, possibilitar a realização de 

eventos culturais, sociais e corporativos, que poderão gerar maior solicitação turística 

e, consequentemente, mais ocupação nos meios de hospedagem, bem como maior 

gasto médio dos visitantes e ampliação das oportunidades de emprego.  

 

1.2.5 Atrativos turísticos (Oferta Original) 

 

O atrativo turístico pode ser caracterizado como todo recurso turístico dotado 

de infraestrutura capaz de atender às necessidades e exigências dos visitantes e que 

seja capaz de, individualmente ou em conjunto com outros atrativos turísticos, motivar 

a visitação turística a um determinado local.  

De acordo com o MTUR (2007), os atrativos turísticos podem ser classificados 

em:  

• atrativos naturais; 

• atrativos culturais; 

• atividades econômicas; 

• realizações técnicas e científicas contemporâneas; e  

• eventos programados.  

A oferta turística original do município de Nova Trento é composta por 22 

atrativos, sendo 13 atrativos culturais, 2 atrativos naturais, 5 atividades econômicas e 

2 eventos programados. (Ver gráfico a seguir).  
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Gráfico 11. Oferta de atrativos turísticos por categoria 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

No que se refere ao custo para a visitação dos atrativos de Nova Trento, 

verificou-se que o valor médio corresponde a R$ 2,25, haja vista que apenas quatro 

atrativos22 exigem taxa de visitação (Cenário Vida Mecanizada de Santa Paulina, 

Museu da Cultura Italiana, Museu da Seda e Sítio da Prosperidade). Ressalta-se que 

o valor de visitação mais alto é o do Sítio da Prosperidade, porém, trata-se de visita 

guiada que inclui café colonial (R$ 30,00). 

Atualmente, dentre os 22 atrativos identificados em Nova Trento, 19 contam 

com visitação turística. Em relação à estrutura e serviços oferecidos aos visitantes, 12 

atrativos dispõem de centro de recepção/guarita e apenas 1 oferece atendimento em 

outro idioma.  

Quanto à sinalização turística, foi identificada que boa parte dos atrativos 

possui placa de sinalização turística, sendo que 10 apresentam placa de interpretação 

turística. Dos 22 atrativos, 16 contam com estrutura para atender pessoas com 

deficiência, 14 deles são equipados com banheiro e 16 contam com lixeiras.  

 

 

 

 

 
22 Não foram incluídos no cálculo o custo de visitação dos eventos programados, pois, como o próprio 
nome informa, são atrativos que possuem data específica para visitação.  
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Gráfico 12. Serviços oferecidos nos atrativos turísticos do município 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

No processo de hierarquização, dos 22 atrativos encontrados em Nova Trento, 

identificou-se apenas 1 (um) atrativo de hierarquia II. Dentre os demais, 18 (dezoito) 

foram categorizados como de hierarquia III e 3 (três) de hierarquia IV.  

 

Gráfico 13. Hierarquia dos atrativos do município 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 
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Sobre tal classificação, vale pontuar os atrativos de hierarquia II23 (conferir 

tabela de hierarquização de atrativos a seguir), que são: “[...] atrativos com aspectos 

excepcionais em um país, capaz de motivar uma corrente atual ou potencial de 

visitantes dos mercados internos e externos, seja por si só, seja em conjunto com 

outros atrativos contíguos (MTUR, 2007)”. 

Este é o caso do Santuário de Santa Paulina, localizado no Vígolo, responsável 

por um fluxo permanente de visitantes da região e de diversas partes do Brasil que se 

deslocam para a localidade em função da religiosidade. O complexo religioso atrai 

muitos visitantes devotos de Santa Paulina, motivados pela fé. Muitas romarias 

acontecem ao longo do ano, sendo o ápice de visitas no mês de julho, período 

dedicado à Santa Paulina, bem como nas principais datas do calendário da Igreja 

Católica e do próprio Santuário. 

 

Figura 03. Santuário de Santa Paulina – Nova Trento 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

 
23 Conferir, no Apêndice B, o detalhamento da metodologia de Hierarquização dos Atrativos.  
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 O Santuário funciona diariamente das 08:00h às 19:00h, é gratuito e acessível 

para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, possui banheiro, centro de 

recepção, estacionamento, lixeiras e sistema de sinalização turística interpretativa. 

Contudo, destaca-se que, apesar da atratividade do Santuário e de toda a 

infraestrutura instalada no seu perímetro, o entorno do atrativo necessita de uma 

ampla revitalização urbanística, incluindo a recuperação de calçadas, incremento de 

arborização, iluminação pública eficiente e implantação de mobiliário urbano. 
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Quadro 05. Hierarquização dos Atrativos Turísticos de Nova Trento 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Hierarquia Pontuação

Localidades Atrativos I, II, III, IV 4, 3, 2 e 1 CH1 CH2 CH3 CP1 CP2 CP3 Total I, II, III, IV

Nova Trento Al Fero Birrificio III 2 2 1 2 2 2 2 32 3

Nova Trento Caminho de  Santa Paulina III 2 1 2 2 2 2 2 32 3

Nova Trento Caminho de Santa Paulina - Amabilíssimo III 2 1 2 2 2 2 2 32 3

Nova Trento Capela de Santa Ágata IV 1 1 1 2 2 1 2 21 4

Nova Trento Capela Nossa Senhora da Paz - Colina III 2 1 2 2 2 2 2 32 3

Nova Trento Capela Nossa Senhora de Lourdes III 2 1 2 2 2 2 2 32 3

Nova Trento Casa Salamanca IV 1 1 1 2 2 1 2 21 4

Nova Trento Cenário Vida Mecanizada de Santa Paulina III 2 1 1 2 2 2 2 26 3

Nova Trento Igreja Matriz São Virgilio III 2 1 2 2 2 2 2 32 3

Nova Trento Monte Barão de Charlat III 2 1 1 2 2 1 2 22 3

Nova Trento Morro da Cruz III 2 2 2 2 2 1 2 32 3

Nova Trento Museu Colonial III 2 1 1 2 2 2 2 26 3

Nova Trento Museu da Cultura Italiana e Mercado de Pulgas III 2 1 2 2 2 2 2 32 3

Nova Trento Museu da Seda III 2 1 2 2 2 2 2 32 3

Nova Trento Museu Santa Paulina III 2 1 2 2 2 2 2 32 3

Nova Trento Oratório do Calvário III 2 1 2 2 2 2 2 32 3

Hierarquização de atrativos
Hierarquia 

Final

Pontuação 

Final

Hierarquização Primária

Critérios de Hierarquização Critérios de Priorização

Hierarquização Secundária
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Quadro 06. Hierarquização dos Atrativos Turísticos de Nova Trento (continuação) 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Hierarquia Pontuação

Localidades Atrativos I, II, III, IV 4, 3, 2 e 1 CH1 CH2 CH3 CP1 CP2 CP3 Total I, II, III, IV

Nova Trento Santuário de Santa Paulina II 3 2 3 2 2 2 3 52 2

Nova Trento Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro III 2 2 2 2 2 2 2 38 3

Nova Trento Sítio da Prosperidade Pedacinho do Céu IV 1 1 1 2 2 1 1 17 4

Nova Trento Vinhos e Sucos Bella Vista III 2 2 1 2 2 2 1 27 3

Nova Trento Vinícola Castel  III 2 2 1 2 2 2 1 27 3

Nova Trento Vinícola Girola III 2 2 1 2 2 2 1 27 3

Hierarquização de atrativos

Hierarquização Primária Hierarquização Secundária
Pontuação 

Final

Hierarquia 

Final
Critérios de Hierarquização Critérios de Priorização
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Por sua vez, os atrativos de hierarquia III são conceituados como: 

[...] atrativos com algum aspecto expressivo, capaz de interessar visitantes 
oriundos de lugares distantes, dos mercados internos e externos, que tenham 
chegado à área por outras motivações turísticas ou de motivar correntes 
turísticas locais (atuais ou potenciais) (MTUR, 2007). 
 

É o caso dos seguintes atrativos:        

   

• Al Fero Birrificio 

 

Atrativo de Hierarquia III, a Al Fero Birrificio é uma cervejaria artesanal com loja 

de fábrica localizada no acesso a Nova Trento, na SC 410. 

“Nem Al Fero” era uma expressão usada pelos colonos de Língua Italiana em 

Nova Trento. Equivalia aos dizeres “vamos ao centro”, pois referenciava peças de 

ferro que haviam sido deixadas por uma empresa norte-americana no local do antigo 

centro. Essa história foi resgatada pelos irmãos Marchi, Érico e André, que juntaram 

suas maiores paixões, a cerveja e a terra natal, e fundaram a Al Fero Birrificio (AL 

FERRO BIRRIFÍCIO, 2019). 

A cervejaria possui sua marca consolidada na região e espaço de atendimento 

comercial junto à fábrica. O espaço está sendo preparado para possibilitar ao público 

a visualização do processo de produção da cerveja, o que tornará a cervejaria ainda 

mais atrativa para os visitantes. 

Figura 04. Al Fero Birrificio 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 
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Com relação à infraestrutura, o acesso ao local é considerado bom e dispõe de 

estacionamento para veículos. Cabe ressaltar que o local possui estrutura adequada 

para receber pessoas com deficiência, porém, não possui sinalização turística. 

Custo de visitação: Gratuito. 

 

• Caminho de Santa Paulina 

 

O Caminho de Santa Paulina é classificado como atrativo de Hierarquia III. 

Constitui-se como um caminho turístico e religioso com aproximadamente 26 km de 

extensão, tendo como ponto de partida a Igreja Matriz São Virgílio e término no 

Santuário de Santa Paulina.  

A partir da Igreja Matriz São Virgílio, o trajeto segue pela Capela Santa Ágata, 

Oratório Santo Antônio, Igreja São Cristóvão, Oratório Cristo Rei, Oratório do Calvário, 

Oratório São Roque, Oratório São José e, finalmente, o Santuário de Santa Paulina. 

 

Figura 05. Caminho de Santa Paulina 

 

Fonte: elaborada pelo autor, a partir de GoogleMaps (2020). 

 

Relativamente à infraestrutura, o trajeto conta com acesso em boas condições. 

Em contrapartida, não possui estrutura para receber pessoas com deficiência. A 
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organização é feita pelo Santuário Santa Paulina e o percurso é realizado no período 

entre o final de maio e início de junho.   

Custo do roteiro: R$ 65,00 por pax. 

 

• Caminho de Santa Paulina – Amabilíssimo  

 

O Caminho de Santa Paulina - Amabilíssimo - é classificado como atrativo de 

Hierarquia III. Constitui-se como um caminho ecológico, turístico e religioso, com 

trilhas pelo interior da Mata Atlântica, logo após a saída da área urbana. São 60 km 

de percurso, tendo como ponto de partida a Casa Pastoral de Camboriú, local em que 

Santa Paulina ficou hospedada, e término na igreja do Santuário de Santa Paulina.  

O trecho segue por comunidades rurais pelos municípios de Camboriú, Tijucas, 

Canelinha e Nova Trento.24 

 

Figura 06. Caminho de Santa Paulina – Amabilíssima 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a partir de GoogleMaps (2019). 

 
24 Fonte: Guia SC (2019). Disponível em: 
<https://guiasc.tur.br/index/detalhe/codEquipamento/15089/municipio/172>. Acesso em: nov. 2019. 

https://guiasc.tur.br/index/detalhe/codEquipamento/15089/municipio/172
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No aspecto da infraestrutura, o trajeto conta com acesso em boas condições e 

sinalização de orientação elaborada especialmente para o caminho, no entanto, não 

possui estrutura para receber pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Além 

disso, diversos trechos não possuem calçamento com piso nivelado e não há 

mobiliário urbano adequado para atender as necessidades dos peregrinos.  

A organização do Caminho de Santa Paulina - Amabilíssimo - é feita por 

entidades religiosas, que montam estruturas de apoio aos peregrinos. O custo do 

roteiro é de R$ 65,00 por pessoa. 

 

• Capela Nossa Senhora da Paz  

 

Atrativo de Hierarquia III, a Capela Nossa Senhora da Paz fica localizada na 

Colina Madre Paulina, junto ao complexo do Santuário de Santa Paulina. Há vários 

painéis no percurso e a estátua da Madre Paulina. A Capela fica em meio a natureza.  

 

Figura 07. Capela Nossa Senhora da Paz – Colina. 

   

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 
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Quanto à infraestrutura, o local dispõe de sinalização turística, estacionamento, 

lixeiras, banheiros e estrutura para receber pessoas com deficiência. Aberto 

diariamente. 

Localização: Complexo Santuário de Santa Paulina. 

Custo de visitação: Gratuito. 

 

• Capela Nossa Senhora de Lourdes 

 

Atrativo de Hierarquia III, a Capela Nossa Senhora de Lourdes está localizada 

no complexo do Santuário de Santa Paulina, e lá se encontra a primeira imagem da 

Santa Paulina (1991) após a Beatificação.  

 

Figura 08. Capela Nossa Senhora de Lourdes 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 
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Quanto à infraestrutura, o local dispõe de sinalização turística, estacionamento, 

lixeiras, banheiros e estrutura para receber pessoas com deficiência. Aberto 

diariamente. 

Localização: Complexo Santuário de Santa Paulina. 

Custo de visitação: Gratuito. 

 

• Cenário Vida Mecanizada de Santa Paulina 

 

Considerado um atrativo de Hierarquia III, o atrativo foi inaugurado em 1995, 

com a benção do Padre Vicente Konzen de Nova Trento. 

O Cenário fica ao lado do portal que dá acesso à Colina Madre Paulina. Ao 

visitá-lo, o peregrino pode conhecer a história da primeira Santa do Brasil, 

representada por uma composição de 20 cenas artesanais animadas, em sequência 

cronológica. A história narrada, com mais de 150 bonecos e mais de 200 elementos, 

lembra momentos desde a infância de Amábile até a sua Canonização (Santa 

Paulina).  

O Cenário foi idealizado pela Irmã Maria Monfort, auxiliada pela Irmã Ligia 

Maria e outras Irmãs da comunidade. O autor da obra é o Sr. Francisco Minatti (in 

memorian), que era um apaixonado pelo trabalho artesanal.25 

Figura 09. Cenário Vida Mecanizada de Santa Paulina 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 
25 Fonte: Santuário Santa Paulina (2019. Disponível em:  <https://santuariosantapaulina.org.br/cenario-
vivo-da-vida-de-santa-paulina-completa-22-anos/>. Acesso em: nov. 2019. 

https://santuariosantapaulina.org.br/cenario-vivo-da-vida-de-santa-paulina-completa-22-anos/
https://santuariosantapaulina.org.br/cenario-vivo-da-vida-de-santa-paulina-completa-22-anos/
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No que se refere à infraestrutura, o local dispõe de centro de recepção de 

visitantes/guarita, estrutura para receber pessoas com deficiência, banheiros e 

lixeiras, estacionamento e sinalização turística. Funcionamento de terça a domingo. 

Localização: complexo do Santuário de Santa Paulina  

Custo de visitação: R$ 3,00 por pax. 

 

• Igreja Matriz São Virgílio 

 

Considerado um atrativo de Hierarquia III, a nova Igreja Matriz foi inaugurada 

em 2 de agosto de 1942. 

A Igreja Matriz representa grande valor histórico e religioso para Nova Trento, 

posto que uma das características da colonização italiana foi a grande religiosidade, 

com forte devoção aos santos. A igreja fica aberta ao público, mas não possui 

visitação guiada. 

A escolha do padroeiro São Virgílio deve-se ao fato de ter sido Bispo em Milão, 

na Itália, de onde partiram vários imigrantes que chegaram a Nova Trento. (PMNT, 

2018). 

 

Figura 10. Igreja Matriz São Virgílio 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 
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Em relação à infraestrutura, o local conta com acesso em boas condições, 

possui estrutura para receber pessoas com deficiência, banheiros, sinalização 

turística e estacionamento. 

 

• Monte Barão de Charlach 

 

O Monte Barão de Charlach é um atrativo de Hierarquia III. Além do valor 

natural e paisagístico, a relevância histórica do local remonta aos anos de 1899 – 1900 

quando imigrantes italianos escalaram diversas montanhas em torno da cidade com 

a finalidade de implantar cruzes e oratórios nos cumes das principais montanhas das 

cercanias, como o Monte Barão de Charlach 1.148 m, Monte Lima 1.090 m, Monte 

Bela Vista 850 m e Monte Morro da Onça, atual Morro da Cruz 525 m. 

Localizado no município de Nova Trento, o Monte Barão de Charlach possui 

acesso também pelos municípios do entorno (Brusque e Botuverá). As trilhas de 

acesso não possuem sinalização adequada, tampouco plano de manejo/gestão, o que 

pode ocasionar incidentes, acidentes e impactos ambientais em função do incremento 

no uso do atrativo. 

 

Figura 11. Mapa de localização do Monte Barão de Charlach, na divisa entre os 

municípios de Nova Trento, Brusque e Botuverá 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 
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Assim como o Monte Barão de Charlach, o Monte Lima, Monte Bela Vista e 

Morro da Cruz também são locais que atraem aventureiros e poderiam se tornar 

elementos integrantes da oferta turística do município se fosse liberado o acesso aos 

visitantes (caminhantes), e ainda, se implantado em todos esses locais um sistema 

de sinalização de orientação turística e um plano de manejo/gestão das trilhas de 

acesso. A articulação da ação com os municípios do entorno pode ampliar a 

atratividade, a competitividade e a segurança dos visitantes, independentemente de 

qual acesso utilizarem para chegar ao cume dos montes. 

 

• Morro da Cruz 

 

O Morro da Cruz é considerado um atrativo de Hierarquia III, que conta com um 

trajeto de 5 km que pode ser feito a pé, bicicleta ou veículo motorizado. O percurso, 

em meio a mata, conta com mirante com vista parcial da cidade, fonte de água potável 

e é acompanhado pelas 14 estações da Via Sacra (PMNT, 2018). 

A estátua de Nossa Senhora do Bom Socorro, trazida da França, foi erguida no 

Morro da Cruz somente em 9 de junho de 1912, exatamente 13 anos após a instalação 

das cruzes nos montes mais altos do município: Monte Barão de Charlach (com 1.148 

metros), Monte Lima (com 1.090 metros), Monte Bela Vista (com 850 metros) e Monte 

Morro da Onça, atual Morro da Cruz (com 525 metros de altitude). As cruzes foram 

significativas para comemorar a passagem do século XIX para o século XX.26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Fonte: Portal de Turismo de Nova Trento. Disponível em: 
<https://turismo.novatrento.sc.gov.br/equipamento/index/codEquipamento/9325>. Acesso em: nov. 
2019.  

https://turismo.novatrento.sc.gov.br/equipamento/index/codEquipamento/9325
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Figura 12. Morro da Cruz 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

Em relação à infraestrutura, o trajeto conta com acesso em boas condições, 

possui lixeiras, estacionamento e sinalização, mas em quantidade reduzida. 

 

• Museu Colonial  

 

Classificado como atrativo de Hierarquia III, constitui-se de um pequeno museu 

em homenagem aos imigrantes italianos, localizado no complexo do Santuário de 

Santa Paulina.  Apresenta uma série de máquinas e equipamentos utilizados pelos 

imigrantes italianos, e revela a vida simples da época. 

Figura 13. Museu Colonial 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2019). 
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Quanto à infraestrutura, o local conta com acesso em boas condições, possui 

estrutura para receber pessoas com deficiência, estacionamento, banheiro e lixeiras. 

Aberto diariamente. 

 

• Museu da Cultura Italiana e Mercado de Pulgas 

 

O Museu da Cultura Italiana e Mercado de Pulgas é classificado como atrativo 

de Hierarquia III. Situado em região privilegiada, cercado pela mata Atlântica e aos 

pés do Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro, o museu expõe mais de 5 mil 

peças, entre elas: engenho de farinha de mandioca, casa do colono, casa do rádio e 

trilhas com identificação da flora (GUIA SANTA CATARINA, 2019).  

Atende grupos escolares com agendamento. Possui bom fluxo de visitação com 

média mensal de 250 visitantes. Anexo ao museu está o mercado de pulgas, com 

grande diversidade de peças.      

 

Figura 14. Museu da Cultura Italiana e Mercado de Pulgas 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 
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Em relação à infraestrutura, o local conta com acesso em boas condições, 

apresenta edificações aptas a receber pessoas com deficiência, lixeiras, banheiros e 

estacionamento.  

Custo da entrada: R$ 10,00 por pax. 

 

• Museu da Seda 

 

Classificado como atrativo de Hierarquia III, o Museu da Seda está localizado 

no complexo do Santuário de Santa Paulina. 

A família Visintainer, de Amábile Lúcia (Santa Paulina), trouxe da Itália o 

conhecimento sobre o cultivo do bicho da seda. No início de 1896, Amábile procurou 

um meio de vida para garantir a manutenção das jovens. Por isso, foi até Brusque, 

município vizinho a Nova Trento, para adquirir conhecimento sobre o manejo de teares 

manuais. A fábrica foi criada e os próprios colonos cultivavam os casulos, frutos do 

bicho da seda. Estes eram comprados pelas Irmãzinhas que trabalhavam na 

tecelagem. Os tecidos, de tão alta qualidade, receberam prêmios. Um deles, inclusive, 

ganhou destaque em Paris, na França. As produções eram exportadas para um 

mosteiro na Itália, onde eram confeccionados paramentos litúrgicos. Por 

aproximadamente 20 anos, a fábrica sustentou a obra da Congregação das 

Irmãzinhas da Imaculada Conceição, fundada por Santa Paulina. Porém, as atividades 

foram encerradas após uma praga atingir os bichos da seda. 

O museu abriga acervo com os principais objetos e utensílios utilizados na 

confecção dos tecidos, os prêmios recebidos, os teares, além de fotos das Irmãzinhas 

que atuaram nesse segmento.27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Texto extraído e adaptado de: https://santuariosantapaulina.org.br/museu-da-seda-local-para-
conhecer-o-trabalho-de-santa-paulina-e-suas-seguidoras/ 



66 

 

   
 

Figura 15. Museu da Seda 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

Relativamente à infraestrutura, o local conta com acesso em boas condições, 

sinalização turística, estacionamento, lixeiras, banheiros e é apto a receber pessoas 

com deficiência.  

Custo da entrada: R$ 2,00 por pax. 

 

• Museu Santa Paulina 

 

Classificado como atrativo de Hierarquia III, o Museu está localizado no 

complexo do Santuário de Santa Paulina, local onde, no dia 12 de julho de 1890, 

Amábile Lucia Visintainer e Virgínia Rosa Nicoladi, com amor e dedicação, trouxeram 

Ângela Lucia Viviani (doente em fase terminal de câncer) para ficar aos seus cuidados 

no casebre que lhes fora doado. Naquele momento nasceu a Congregação das 

Irmãzinhas da Imaculada Conceição. 
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Figura 16. Museu Santa Paulina 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

Quanto à infraestrutura, o local conta com acesso em boas condições, 

sinalização turística, estacionamento, lixeiras, banheiros e possui estrutura para 

receber pessoas com deficiência. Aberto diariamente. 

 

• Oratório do Calvário 

 

Classificado como atrativo de Hierarquia III, o Oratório do Calvário foi 

inaugurado em 2007. Construído numa pequena elevação de terra, é circundado pelas 

14 estações da Via Sacra e, no alto, as esculturas recriam o cenário da crucificação 

de Jesus Cristo. 

Todos os anos, na manhã da Sexta-feira Santa, os peregrinos e devotos 

realizam a via sacra.  
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Figura 17. Oratório do Calvário 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

Em relação à infraestrutura, o local conta com acesso em boas condições, mas 

não possui sinalização turística. O estacionamento é limitado e não há recepção ou 

banheiros. 

 

• Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro 

 

Classificado como atrativo de Hierarquia III, o Santuário Nossa Senhora do 

Bom Socorro está localizado na estrada geral para o Morro da Cruz. 

O Santuário está a 525 metros de altitude, tendo uma vista panorâmica de todo 

o Vale do Rio Tijucas e de seu encontro com o mar, abrigando diversas relíquias 

centenárias, entre elas, uma estátua de bronze de Nossa Senhora do Bom Socorro, 

oriunda da cidade de Clermont de Tonnerre (1906).  

A estátua de Nossa Senhora do Bom Socorro (monumento do Morro da Cruz) 

foi erguida em 9 de junho de 1912, sendo um dos mais antigos monumentos do 

Estado. Aos finais de semana e datas festivas, possui bom fluxo de visitantes e 

oferece visitação guiada sob agendamento (PMNT, 2018). 
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Figura 18. Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

No tocante à infraestrutura, o local conta com acesso em boas condições, 

sinalização turística, estacionamento, lixeiras, banheiro. Na parte térrea, possui 

edificações aptas a receber pessoas com deficiência.  

 

• Vinhos e Sucos Bella Vista 

 

Classificado como atrativo de Hierarquia III, a vinícola Bella Vista está 

localizada no alto da colina, onde predomina a temperatura mais amena, propiciando 

melhor qualidade ao vinho. Na vinícola são produzidos sucos e vinhos de forma 

artesanal, cultura trazida pela colonização de imigrantes italianos.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Fonte: Texto extraído e adaptado do site Overmundo. Disponível em: 
<http://www.overmundo.com.br/guia/vinhos-coloniais-vinicola-bella-vista>. Acesso em: nov. 2019. 

http://www.overmundo.com.br/guia/vinhos-coloniais-vinicola-bella-vista
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Figura 19. Vinhos e Suco Bella Vista 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

Em relação à infraestrutura, o local conta com acesso em boas condições, no 

entanto, não há sinalização turística. Possui amplo espaço, grande variedade de 

produtos, amplo estacionamento, lixeiras, banheiros e estrutura para receber pessoas 

com deficiência.  

 

• Vinícola Castel 

 

Classificado como atrativo de Hierarquia III, a Vinícola Castel está localizada 

na rodovia que dá acesso a Brusque.  

A vinícola produz sucos e vinhos de forma artesanal. A loja de fábrica, com 

arquitetura em forma de castelo e feita de pedra, atrai visitantes que se deslocam pela 

região. Quanto à visitação, existe a possibilidade de se conhecer as parreiras, todavia, 

não há guiamento. 
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Figura 20. Vinícola Castel 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

Quanto à infraestrutura, o local conta com acesso em boas condições, porém, 

não há sinalização turística. Possui amplo estacionamento, lixeiras, banheiros e 

estrutura para receber pessoas com deficiência. A loja conta com mix de produtos 

locais e regionais, com valorização da cultura e da qualidade dos produtos. 

 

• Vinícola Girola 

 

Classificado como atrativo de Hierarquia III, a vinícola pertencente à família 

Girola mantém, há mais de um século, a arte da produção de vinhos. A vinícola fica 

localizada no acesso ao complexo do Santuário de Santa Paulina. 

Vindas de Trento, Itália, em meados de 1875, as primeiras levas de imigrantes 

que chegaram a Santa Catarina, sul do Brasil, fundaram Nova Trento e nela fixaram 

residência no vilarejo que hoje é chamado de Vígolo, trazendo na bagagem sementes 

de uva. Jacinto Girola iniciou, entre outras culturas, a vitivinicultura para consumo 

próprio e festas da família, nas quais o bom vinho, comida, cantos e danças, supriam 

a saudade da terra natal.  
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O vinho, que se tornou conhecido, transformou-se em negócio para a família, 

hoje detentora de investimentos em tecnologia e de especializações na área de 

vitivinicultura.  

Figura 21. Vinícola Girola 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

Em relação à infraestrutura, o local conta com acesso em boas condições e 

sinalização turística. Possui amplo estacionamento, lixeiras, banheiros e estrutura 

para receber pessoas com deficiência. A loja conta com grande variedade de 

produtos. Os visitantes podem conhecer o processo de produção dos vinhos e sucos, 

com degustação ao final da visita. 

Dentre os atrativos de hierarquia III de Nova Trento, é importante destacar o 

Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro e, com esse registro, observa-se que 

Nova Trento possui dois santuários, o que fortalece ainda mais o título de Capital 

Catarinense do Turismo Religioso. 

Por fim, existem os atrativos de hierarquia IV, os quais são considerados: 

[...] atrativos sem mérito suficiente para serem incluídos nas hierarquias 
superiores, mas que formam parte do patrimônio turístico, como elementos 
que podem complementar a outros de maior hierarquia no desenvolvimento 
e funcionamento [...] do espaço turístico que, em geral, podem motivar 
correntes turísticas locais, em particular, a demanda de recreação popular 
(MTUR, 2007). 
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Nesse grupo pode-se incluir:  

 

• Capela Santa Ágata 

 

Classificado como atrativo de Hierarquia IV, a Capela está localizada no bairro 

Besenello. A Capela Santa Ágata é quase uma réplica daquela que ficou na Itália, país 

de onde vieram a maior parte dos imigrantes para Nova Trento. Foi o primeiro templo 

religioso construído na cidade. No seu interior, encontra-se um valioso quadro de 

Santa Ágata, trazido na época pelos imigrantes. 

 

Figura 22. Capela Santa Ágata 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

No que pertine à infraestrutura, o local conta com acesso em boas condições, 

entretanto, não há sinalização turística. Possui estacionamento reduzido, não possui 

lixeiras ou banheiros nem oferece estrutura para receber pessoas com deficiência.  
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• Casa Salamanca 

 

Classificado como atrativo de Hierarquia IV, a Casa Salamanca está localizada 

no centro da cidade. Salamanca é uma das primeiras construções realizadas pelos 

trentinos em Nova Trento. Em 1880, a família Trainotti terminou sua construção, que 

já estava em condições de ser habitada. Madre Paulina, necessitando de espaço, 

alugou a casa para o desenvolvimento da catequese, da assistência aos doentes, 

aceitação de órfãs, senhoras idosas sem teto e deficientes físicos, conseguindo, 

assim, um melhor uso do casarão.  

No dia 08 de dezembro de 1896, a nova casa foi benta pelo Padre Rossi e 

denominada Externato Imaculada Conceição, sendo designada como superiora, Irmã 

Matilde. Padre Rossi, em uma de suas visitas a casa, perguntou à Madre Matilde se 

havia alguma necessidade, sendo-lhe respondido, em italiano: “Perfino il sale ci 

manca!” (“Falta-nos até o sal!”). Diante da resposta, o padre concluiu (em tom de 

brincadeira): “Então chamaremos esta casa Salamanca, a casa onde falta o sal!” O 

Externato permaneceu na casa até o ano de 1901.29 

 

Figura 23. Casa Salamanca 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

 
29 Fonte: Texto extraído e adaptado do Portal de Turismo de Nova Trento> Disponível em: 
<https://turismo.novatrento.sc.gov.br/equipamento/index/codEquipamento/9428>. Acesso em: nov. 
2019>. Acesso em: nov. 2019. 

https://turismo.novatrento.sc.gov.br/equipamento/index/codEquipamento/9428
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Sobre a infraestrutura, constata-se que o local conta com acesso em boas 

condições, porém, não há sinalização turística. O edifício possui ocupações 

comerciais e há somente uma placa indicativa fazendo referência à construção e seu 

uso por Santa Paulina e suas seguidoras. 

 

• Sítio da Prosperidade Pedacinho do Céu 

 

Classificado como atrativo de Hierarquia IV, o atrativo é uma casa de campo 

(sítio) que oferece café colonial, visitas e atividades rurais. A experiência turística na 

propriedade proporciona contato com animais e a natureza. Aos domingos, às 15:00h, 

é oferecido um passeio na propriedade com um guia que explica os afazeres da 

fazenda. 

 

Figura 24. Sítio da Prosperidade Pedacinho do Céu 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

No que se refere à infraestrutura, o trajeto conta com acesso em condições 

regulares. Possui amplo estacionamento, lixeiras, banheiros e estrutura para receber 

pessoas com deficiência. 
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Valor R$ 30,00 por pax, com café colonial e visita guiada. 

Apesar da ampla oferta de atrativos (22), a maioria deles são complementares 

ou atraem públicos locais e regionais. Contudo, como a maior parte dos atrativos 

possui sinalização turística, acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida, banheiro, estacionamento e lixeiras, entende-se que há potencial para 

manter e, inclusive, ampliar a demanda de visitantes. Para o visitante, um aspecto 

positivo é a gratuidade da maioria dos atrativos, o que estimula a visitação e o uso 

público dos atrativos, mas que pode comprometer a sustentabilidade econômica em 

médio e longo prazo, comprometendo a manutenção da estrutura de atendimento ao 

visitante.  

Destaca-se que o destino possui um equipamento turístico alavancador da 

demanda - Santuário de Santa Paulina - sendo que, atualmente, grande parte dos 

demais atrativos e equipamentos têm no complexo do Santuário a sua base para atrair 

visitantes e turistas para o município e região. 

Com relação à Sinalização Turística, importa salientar que o município de Nova 

Trento possui um sistema de sinalização de orientação turística que atende, em parte, 

a necessidade dos visitantes que se deslocam no município.  

Na entrada de Nova Trento pela SC-410 – Sentido São João Batista – Nova 

Trento, há uma placa de sinalização turística que indica o Santuário de Santa Paulina, 

o Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro e a Capela Santa Ágata. 

Dessa entrada até a praça central, percorrendo a rua Santo Inácio, existem 

inúmeras placas indicativas que possibilitam ao turista informações suficientes para 

se chegar aos destinos religiosos. Da praça até o Santuário de Santa Paulina, o trajeto 

percorrido se apresenta com boa orientação.  

No que tange à sinalização do Oratório do Calvário, foram identificadas 2 placas 

de orientação turística a partir da praça central, mas, no percurso seguindo a rua 

principal para chegar no bairro Trinta Réis não foi encontrada nenhuma placa de 

orientação. 

Na entrada pelo bairro Trinta Réis (ruas Alferes e Geralda Martinelli) não 

existem placas indicativas em grande parte do trajeto até a altura da ponte sobre o 

Rio Alto Braço. Nesse local é identificada a placa que orienta o turista a chegar tanto 

no Santuário de Santa Paulina, como no Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro. 
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Na principal rua de retorno, acesso da Praça Central até a SC-410 (saída para 

São João Batista), também existem placas de orientação turística com a identificação 

dos dois santuários. 

Também na entrada de Nova Trento pela rodovia SC-410 (sentido Brusque-

Nova Trento) foi verificada a presença de placas de orientação turística indicando os 

dois Santuários.  

No trajeto de acesso ao Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro foram 

identificadas placas de orientação turística até o início da subida do morro, indicando 

tanto a presença do Santuário quanto do Museu da Cultura Italiana, fato que atende 

a necessidade dos visitantes. Por fim, nota-se que os demais atrativos locais não 

constam nas informações do sistema de orientação turística do município. 

Ainda no âmbito da oferta de atrativos, ressalta-se que a realização de eventos 

complementares à oferta turística original de Nova Trento poderá ser estratégica para 

a diversificação da demanda turística, assim como valorização da cultura italiana. 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, os eventos de fluxo 

turístico de maior visibilidade que ocorrem em Nova Trento estão relacionados no 

quadro a seguir.
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Quadro 07. Calendário de eventos de fluxo turístico de Nova Trento 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

Mês Nome do Evento Data / Período Localidade Tipo

Janeiro Celebração do Aniversário da Dedicação do Santuário Santa Paulina 2a Quinzena Vígolo Evento Religioso

Abril Encontro de Trilheiros Trento Lama 2a Quinzena Trinta Réis Evento Desportivo

Abril Encontro de Motorhomes 1a Quinzena Vígolo Evento Temático

Abril La Secconda Pasqualina 1a e 2a Quinzena Centro Evento Cultural

Abril Etapa Catarinense de Dowhill 1a Quinzena Morro da Cruz Evento Desportivo

Maio Romaria dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - FEAPESC 03 de Maio de 2020 Vígolo Evento Religioso

Maio Festa no Santuario de Nossa Senhora do Bom Socorro 1a Quinzena Morro da Cruz Evento Religioso

Maio Aniversário de Canonização de Santa Paulina 2a Quinzena Vígolo Evento Religioso

Junho Peregrinação Caminhos de Santa Paulina 1a Quinzena Circuito Municipal Evento Religioso

Julho Festa de Santa Paulina 1a Quinzena Vigolo Evento Religioso

Julho Copa Challange Mountain Bike 2a Quinzena Circuito Municipal Evento Esportivo

Agosto Incanto Trentino 1a Quinzena Centro Evento Cultural

Setembro Open Nova Trento de Taekwondo 1a Quinzena Centro Evento Desportivo

Setembro Encontro de Carros Antigos no Santuário de Santa Paulina 2a Quinzena Vigolo Evento Temático

Outubro Aniversário de Beatificação de Santa Paulina 2a Quinzena Vigolo Evento Religioso

Dezembro Natal Luz Solidário com Santa Paulina 1a Quinzena Vigolo Evento Religioso
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Esse Calendário Turístico é composto por eventos religiosos, esportivos e 

culturais, em sua maioria de pequeno e médio porte, que impactam 

consideravelmente na economia do município. Dentre os eventos, destacam-se os do 

segmento de turismo religioso, principalmente aqueles realizados no Santuário de 

Santa Paulina, os quais atraem um fluxo considerável de turistas provenientes de 

várias regiões de Santa Catarina e do Brasil. Esse é o caso da Festa de Santa 

Paulina, responsável por atrair cerca de 20 mil devotos todos os anos (SANTUÁRIO 

SANTA PAULINA 2019). 

Importa ressaltar, ainda, a realização de eventos desportivos no município, 

como as competições de Downhill, Mountain Bike e Taekwondo.  

Nota-se, contudo, que não existe um planejamento, nem ações deliberadas 

para atrair, aprovar e/ou organizar eventos de fluxo turístico ao longo do ano no 

município, ou ainda, ações para reorganizar e distribuir os eventos ao longo de todo o 

ano, o que poderia ajudar a ampliar e melhor distribuir a demanda de visitantes no 

município. 

Assim, para concluir as considerações sobre a oferta de atrativos turísticos de 

Nova Trento, faz-se necessário considerar que, ainda que não classificadas como 

atrativos turísticos de Nova Trento, a Praça Del Comune e a Praça Getúlio Vargas, 

por sua localização estratégica na região central da cidade, próximas a importantes 

atrativos do município e integrantes do trajeto do Circuito Vale Sagrado, são 

elementos importantes da infraestrutura do município, mas demandam uma 

revitalização urbanística, a fim de gerar maior atratividade, conforto, segurança e, 

dessa forma, contribuir para ampliar a experiência do visitante no destino.  

 

1.2.6 Artesanato e Cultura 

 

O artesanato se constitui como um dos elementos capazes de expressar os 

aspectos culturais de uma localidade, gerando o interesse e a curiosidade de 

visitantes e turistas, quanto à origem e o processo de produção das peças. 

Em relação à Nova Trento, com exceção de souvenirs ligados à religiosidade 

católica, não foi possível constatar a existência de um conjunto de produtos 

artesanais com identidade cultural, capaz de expressar a cultura típica do 

município.  
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Figura 25. Venda de artigos ligados à religiosidade católica em Nova Trento 

 

Fonte: Ariany Artigos Religiosos (2019). 

 

A respeito dos artigos religiosos, cabe ressaltar a produção de itens 

relacionados à Santa Paulina, com destaque para imagens em diversos tamanhos e 

produzidas em gesso, chaveiros metálicos, canecas personalizadas, terços, 

correntes, pingentes, fitas e pratos em porcelana decorados com pinturas de temas 

religiosos. 

No que diz respeito à comercialização, a principal forma de escoamento das 

peças de artesanato em Nova Trento ocorre por meio dos estabelecimentos 

comerciais localizados no Santuário Santa Paulina, com destaque para a loja situada 

nas proximidades do Casebre, bem como para a Loja 24, localizada no Centro 

Comercial do Santuário.  
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Figura 26. Loja de artigos religiosos no Santuário de Santa Paulina 

 

Fonte: santuário de Santa Paulina (2019). 

 

Também foram identificadas peças artesanais, principalmente manualidades 

produzidas em mdf, bordados, bonecas de pano e potes de vidro com temáticas 

diferenciadas e sem relação com aspectos culturais locais, comercializados no 

Restaurante La Bella Polenta. 

 

Figura 27. Itens comercializados no Restaurante La Bella Polenta 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 
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É importante mencionar, ainda, a comercialização de artigos artesanais em 

feiras e exposições no município, como a Feira da Agricultura Familiar e Artesanato. 

Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Nova Trento, em 

conjunto com a Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 

Santa Catarina) e NEOTUR, o evento ocorre na Praça Del Comune, no Centro do 

município, duas vezes por mês.  

Dentre os produtos expostos e comercializados na mencionada feira, estão os 

itens alimentícios em geral, vinho colonial, conservas, doces, além de diversas peças 

artesanais, incluindo toalhas, abajures confeccionados em cipó, peças de tricô, entre 

outros artigos produzidos pela comunidade local.  

No âmbito das manifestações culturais, destacam-se a atuação da Banda 

Padre Sabbatini, o Grupo de Dança Folk Nea Tridentum, o Grupo di Teatro Cuore 

Trentino, o Grupo I Pargoleti e, ainda, o cantor Valmir Bertotti, todos eles responsáveis 

pela valorização da cultura trentino-italiana no município, sendo presença obrigatória 

nos principais eventos de cultura italiana de Nova Trento. Contudo, nota-se a 

inexistência de uma programação anual de apresentações capaz de atrair e, acima 

de tudo, entreter os visitantes de Nova Trento durante sua estada no município. Nesse 

sentido, salienta-se mais uma vez a importância da implantação de um Centro de 

Eventos no município que possa abrigar os grupos em seus ensaios e ser utilizado 

para a apresentação artística desses grupos ao longo de todo o ano.  

Ainda em relação às manifestações culturais, é importante destacar a 

celebração da amizade entre o município de Nova Trento e as comunas italianas30 de 

Besenello, Bieno, Grigno, Novaledo, Rocegno e Telve, localizadas na província de 

Trento, região Trentino Alto Ádige, de onde partiram inúmeras famílias de imigrantes 

italianos que se estabeleceram, especialmente em Santa Catarina e no município de 

Nova Trento  e, nesse sentido, ressaltar a oportunidade de um estreitamento da 

relação institucional com estas localidades, com vistas à promoção de um Programa 

de Intercâmbio Cultural com estas comunas e a execução de eventos (Festival de 

 
30 A comuna italiana (em italiano, comune; plural, comuni: palavras de gênero masculino) é a unidade 
básica de organização territorial da Itália, equivalente ao município no Brasil e em Portugal, onde é 
também chamado concelho. Sua estrutura é constituída pelo sindaco, equivalente ao prefeito no Brasil 
e ao presidente da câmara municipal em Portugal; pelo conselho comunal (consiglio comunale) 
equivalente a Câmara de Vereadores no Brasil, que é composto pelo sindaco e por um número variável 
de conselheiros comunais eleitos; e pela junta comunal (giunta comunale), um grupo de assessores 
escolhidos pelo sindaco (WIKIPEDIA, 2020). 
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Gastronomia Italiana, Festival Neotrentino de Música Italiana etc.) com a participação 

de representantes italianos. 

A partir do acima exposto e, de acordo com o diagnóstico da área turística, 

verifica-se a necessidade de promover capacitações que auxiliem os artesãos no 

aprimoramento das peças produzidas, bem como o desenvolvimento de técnicas 

que auxiliem a criação e produção de peças artesanais que expressem, de 

maneira mais intensa, a identidade cultural de Nova Trento. Essa ação pode ser 

vinculada a um programa mais amplo de valorização cultural que promova, também, 

a integração da música, dança, teatro e folclore local com a atividade turística. 

 

1.3 ANÁLISE DA NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO31 DE MÃO DE OBRA PARA O 

TURISMO, EM FUNÇÃO DOS SUBSETORES DE ATIVIDADE TURÍSTICA 

 

Conforme pesquisa realizada com os empresários do setor, 48% informam que 

não possuem muita dificuldade em atrair ou manter sua equipe de trabalho 

(dificuldade 1 a 3). Outros 44% informam que possuem dificuldade mediana 

(dificuldade 4 a 7) e 8% informam que possuem grande dificuldade em atrair ou manter 

a equipe (dificuldade 8 a 10).  

 

Gráfico 14. Nível de dificuldade de atrair/ manter a equipe 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 
31 Pesquisa realizada com amostra de 25 empresas dos segmentos de “Alimentos e Bebidas” e 
“Hospedagem” de Nova Trento no período de setembro e outubro de 2019. 
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Dentre os principais motivos citados da dificuldade encontrada, destacam-se a 

aversão ao trabalho aos finais de semana (52%) e a falta de comprometimento dos 

colaboradores (28%), sendo que 36% dos respondentes informaram que não 

possuem dificuldade em atrair e manter seus colaboradores.  

 

Gráfico 15. Motivos da dificuldade de atrair/manter a equipe 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

Conforme relato das empresas, 44% delas nunca ofereceu capacitação para 

seus colaboradores. Por outro lado, dentre os cursos oferecidos, destacam-se os 

diversos cursos em diferentes temáticas oferecidos pela NEOTUR (7), cursos de 

Atendimento ao Cliente (5), cursos de Manipulação de Alimentos (3), cursos de 

Atividades Operacionais (3) e cursos de Gestão Financeira (1).  
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Gráfico 16. Cursos já oferecidos para as equipes 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

Com relação às novas demandas de cursos de capacitação, sobressai a 

demanda pelo curso de Atendimento ao Cliente (62,5% dos respondentes), seguido 

pelos cursos de Manipulação de Alimentos e Atividades Operacionais (ambos 

identificados por 32% dos respondentes) e Técnicas de Vendas (20% dos 

respondentes).  

 

Gráfico 17. Demanda por novos cursos para as equipes de trabalho 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 
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É importante ressaltar que 8% das empresas informaram não possuir qualquer 

tipo de necessidade de capacitação para seus quadros funcionais, número que 

sinaliza uma possível falta de percepção sobre as reais necessidades e expectativas 

dos clientes, assim como a falta de interesse das empresas pelo aprimoramento dos 

serviços oferecidos.  

A pesquisa também identificou que a NEOTUR é a instituição mais lembrada 

pelos respondentes (72%) como ofertante de cursos de capacitação, seguida pelo 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (32%), Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC (20%), Universidade do Vale do Itajaí 

- UNIVALI (8%) e Serviço Social do Comércio - SESC (4%).  

 

Gráfico 18. Instituições identificadas como ofertantes de cursos de capacitação 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

Outrossim, destaca-se que 16% dos respondentes não souberam informar o 

nome de instituições que oferecem cursos na região.  

De maneira geral, os resultados da pesquisa evidenciam a necessidade de 

melhoria de uma série de fatores relacionados à capacitação dos profissionais que 

atuam em setores ligados ao turismo em Nova Trento, haja vista que, como 

identificado na pesquisa, a grande maioria das empresas nunca ofereceu curso de 
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capacitação aos seus colaboradores e uma parte dos pesquisados entende que a 

capacitação não se faz necessária. Esses fatores corroboram a identificação de parte 

das dificuldades de atração de mão de obra, já que a falta de comprometimento dos 

colaboradores pode estar relacionada à ausência de perspectiva de crescimento na 

empresa, à falta de motivação e à falta de incentivo, as quais estão diretamente 

relacionadas à oferta de capacitação e de investimento no desenvolvimento 

profissional das equipes de trabalho.  

Nesse sentido, é importante mencionar que a capacitação e a qualificação 

profissional tornaram-se temas de destaque em diversos ramos econômicos, incluindo 

as atividades turísticas, uma vez que o capital humano é considerado um dos 

principais diferenciais nesse setor. 

Com efeito, resta evidente que a região32 na qual Nova Trento está localizada 

possui um sistema educacional capaz de atender a demanda de capacitação turística, 

já que existem diversas instituições de ensino com cursos técnicos, superiores e de 

pós-graduação, presenciais e à distância, relacionados ao segmento da hospitalidade, 

além de cursos no âmbito da gestão e, ainda, instituições que oferecem capacitação 

técnica ligada, direta e indiretamente, à hospitalidade. Como exemplos: Instituto 

Federal de Santa Catarina IFSC – Campus Itajaí (no âmbito da capacitação 

operacional e qualificação profissional); SENAC - Unidade Brusque (no âmbito da 

capacitação operacional); e SEBRAE - Unidades Brusque e Tijucas (no âmbito da 

capacitação gerencial).  

Diante do exposto, importa sublinhar a importância do desenvolvimento de 

estratégias e ações voltadas à capacitação dos profissionais por meio de parcerias 

entre a iniciativa privada, poder público, entidades educacionais e outras entidades, 

dentre elas NEOTUR, SEBRAE/SC e SENAC/SC. 

  

 
32 Nota Trento dista 40km de Brusque, 70km de Itajaí e 77km de Balneário Camboriú. 
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2. ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA BÁSICA E DOS SERVIÇOS GERAIS 

ENCONTRADOS NA ÁREA TURÍSTICA 

 

2.1 REDE VIÁRIA DE ACESSO AO DESTINO E AOS PRINCIPAIS ATRATIVOS 

 

2.1.1 Acesso rodoviário  

 

O principal acesso rodoviário ao município se dá pelo trecho da rodovia SC410, 

denominada Rodovia Deputado Walter Vicente Gomes, que conecta os municípios de 

Tijucas/SC e Nova Trento/SC. O segundo acesso ocorre pelo trecho da rodovia SC-

410, denominada Rodovia Gentil Batisti Archer, a qual conecta Brusque a Nova 

Trento. Esse segundo acesso se conecta ao centro pela localidade de Claraíba 

(pertencente ao município de Nova Trento) ou pela rodovia via SC180 e SC401, 

passando pelo vizinho município de São João Batista.  

Ambos os acessos são caracterizados como vias de mão dupla, com apenas 

uma faixa de rolamento em cada sentido, gerando insegurança para quem se desloca 

para o município. Além do mais, destaca-se a ausência de um sistema eficiente de 

sinalização noturna, o qual poderia gerar maior conforto e segurança para os 

visitantes que se dirigem ao município no período noturno. 

 

Figura 28. Identificação dos corredores turísticos de acesso a Nova Trento 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019) a partir de Google MyMaps. 
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Nota-se que as rodovias BR101, BR486 e SC410 são as vias que possibilitam 

o acesso à Nova Trento para viajantes provenientes das capitais Florianópolis, Porto 

Alegre e Curitiba, assim como de importantes cidades da região norte de Santa 

Catarina, como Joinville e Jaraguá do Sul.  

Ainda em relação ao acesso rodoviário, destaca-se, novamente, a SC410 

(trecho urbano), a Rua dos Imigrantes e a Rua Madre Paulina como os principais 

corredores turísticos do município. Observa-se, contudo, que essas vias demandam 

uma revitalização urbanística, incluindo pavimentação asfáltica de parte das pistas de 

rolamento, melhoria dos passeios públicos, a implantação de ciclovia, ciclorrota ou 

ciclofaixa para atender a demanda de moradores e visitantes praticantes de 

cicloturismo, a instalação de parklets33 e novo paisagismo.  

 

2.1.1.1 Terminal Rodoviário de Nova Trento 

 

O Terminal Rodoviário Ângelo Maurici está localizado na Rua Ida Orsi Feller, 

N° 22, Bairro Besenello – Nova Trento/SC.  Conforme informações do Portal O 

Trentino (2019), em janeiro de 2019, a Câmara Municipal de Nova Trento aprovou o 

Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a conceder a administração do Terminal 

Rodoviário para a iniciativa privada, visando a exploração comercial de bar, 

lanchonete e venda de passagens. 

 

Figura 29. Terminal Rodoviário Ângelo Maurici 

 

Fonte: Google Maps (2019). 

 
33 Parklets são áreas contíguas às calçadas, em que são construídas estruturas a fim de criar espaços 

de lazer e convívio, onde anteriormente havia vagas de estacionamento de carros. 
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Atualmente, o município de Nova Trento é atendido pelas empresas Reunidas 

Transportes Coletivos e Brusquetur (SIM, 2019), sendo oferecidas linhas regulares 

para as seguintes cidades:  

• Angelina; 

• Biguaçu; 

• Blumenau; 

• Brusque; 

• Canelinha; 

• Florianópolis;  

• Gaspar; 

• Indaial; 

• Major Gercino; 

• São João Batista; 

• São José; 

• Tijucas; e 

• Timbó. 

Dessa forma, cabe ressaltar que município de Nova Trento não dispõe de 

serviço de transporte público urbano, apenas sistema de transporte escolar, nem 

possui serviço de transporte turístico que permita ao visitante se deslocar entre os 

equipamentos e atrativos turísticos do município.  

 

2.1.2 Acesso aéreo34 

 

No que diz respeito às opções de acesso aéreo, o município de Nova Trento é 

atendido por três aeroportos, sendo eles: Aeroporto Internacional de Navegantes – 

Ministro Victor Konder, Aeroporto Internacional de Florianópolis – Hercílio Luz e o 

Aeroporto de Joinville – Lauro Carneiro de Loyola.  

O aeródromo comercial mais próximo é Aeroporto Internacional de 

Navegantes – Ministro Victor Konder (NAV), localizado a 76 km do centro de Nova 

Trento. O aeroporto oferece 122 voos semanais, operados pelas companhias aéreas 

Azul, Latam e GOL, com voos de/para as cidades de São Paulo/SP (Guarulhos-GRU 

 
34As informações referentes às empresas aéreas e voos operados nos aeroportos foram obtidas no site 
http://www.emsampa.com.br/. Dados referentes ao mês de setembro de 2019.  

http://www.emsampa.com.br/
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e Congonhas-CGH), Campinas/SP (Viracopos-VCP), Rio de Janeiro/RJ (Galeão-GIG) 

e Porto Alegre/RS. O Aeroporto de Navegantes atualmente recebe voos operados 

com aeronaves dos modelos Embraer EMB-190, Airbus A-320, Boeing 737-700 e 

Boeing 737-800, com capacidade para 100, 156, 138 e 186 passageiros, 

respectivamente35.  

Distante 94 km de Nova Trento, o Aeroporto Internacional de Florianópolis 

– Hercílio Luz (FLN) conta com a atuação das companhias aéreas Azul, Latam e 

GOL. Juntas, elas compõem uma oferta de 250 voos semanais regulares para 

destinos domésticos, sendo eles: São Paulo/SP (Guarulhos-GRU e Congonhas-

CGH), Campinas/SP, Rio de Janeiro/RJ, Brasília/DF, Porto Alegre/RS e Chapecó/SC. 

Somado à oferta de voos domésticos, a empresa aérea GOL opera 06 voos 

internacionais semanais com destino à Buenos Aires/ARG. 

Importa enfatizar que, durante os meses de verão, Florianópolis recebe uma 

quantidade considerável de voos charters, provenientes da Argentina, Chile, Paraguai 

e Uruguai, além da oferta temporária de voos para Foz do Iguaçu e outros destinos 

operados pela Azul Linhas Aéreas. Além disso, com a inauguração do novo Aeroporto 

Internacional de Florianópolis (Floripa Airport), ocorrida no dia 1º de outubro de 2019, 

há expectativa para a oferta, em curto prazo, de novos voos nacionais e internacionais, 

incluindo destinos da Europa, Caribe e América do Norte.  

Por sua vez, o Aeroporto de Joinville – Lauro Carneiro de Loyola (JOI) está 

situado a 158 km do centro de Nova Trento, contando com a atuação das empresas 

aéreas Latam, Gol e Azul. Juntas, as referidas empresas compõem uma oferta de 55 

voos semanais para os três principais aeroportos do Estado de São Paulo 

(Congonhas-CGH / Guarulhos-GRU / Campinas-VCP), considerado o maior polo 

emissor de turistas nacionais. O Aeroporto de Joinville recebe, atualmente, voos 

operados com aeronaves dos modelos ATR-72, Embraer EMB-190, Airbus A-320, 

Boeing 737-700 e Boeing 737-800, com capacidade para 74, 100, 156, 138 e 186 

passageiros, respectivamente36.  

 

 

 
35 Dados sobre a capacidade das aeronaves obtidos no site das companhias aéreas Azul, Latam e Gol. 
Acesso em: 11 set. 2019.  
36 Dados sobre a capacidade das aeronaves obtidos no site das companhias aéreas Azul, Latam e Gol. 
Acesso em: 11 set. 2019.  
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2.1.3 Acesso Aquaviário 

 

O Rio Alto Braço atravessa o território do município de Nova Trento, tornando-

se um afluente do Rio Tijucas. Apesar de todo o processo de colonização pelos 

imigrantes europeus ter ocorrido por meio dos principais rios da região, a cidade não 

dispõe de transporte aquaviário.  

 

2.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

Conforme informações do Censo IBGE (2010), o município de Nova Trento 

contava com 3.832 domicílios particulares permanentes. De acordo com dados do ano 

de 2008, o número de economias ativas abastecidas residenciais no município era de 

2.070, montante que supera os 54% do total de domicílios do município.  

Em termos comparativos, dentre os 7 municípios da microrregião de Tijucas37, 

Nova Trento apresenta o 3° maior índice de domicílios ligados à rede pública de 

abastecimento de água, ranking liderado por Tijucas, cidade cujo número de 

economias abastecidas corresponde à 85,3% do total de domicílios permanentes 

mapeados pelo Censo de 2010.   

Apesar do índice elevado, salienta-se a necessidade de manutenção e 

ampliação de investimentos no setor, pois o sistema de abastecimento de água 

apresenta-se como um dos fatores que influenciam o desenvolvimento turístico, haja 

vista que tanto o aumento da demanda turística como a ampliação da oferta de 

estabelecimentos turísticos e de apoio ao turismo acarretam o aumento na demanda 

por água tratada. 

 

2.3 NÍVEL DE COBERTURA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Com relação ao saneamento básico, dados referentes ao ano de 2010 apontam 

que 70,8% dos domicílios do município de Nova Trento contam com sistema de 

esgotamento sanitário adequado38 (IBGE, 2019).  

 
37 A Microrregião de Tijucas (IBGE) é composta por 07 municípios: Tijucas, Nova Trento, São João 
Batista, Leoberto Leal, Angelina, Major Gercino e Canelinha.  
38  Esgotamento sanitário adequado: [população total residente nos domicílios particulares 
permanentes com esgotamento sanitário do tipo rede geral e fossa séptica/População total residente 
nos domicílios particulares permanentes] x 100. 
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Em comparação aos demais municípios da microrregião, Nova Trento 

apresenta o 3° maior percentual de domicílios com adequado sistema de 

esgotamento sanitário. Nesse critério, Tijucas (86,9%) apresenta o maior percentual 

entre os sete municípios da microrregião. 

 

Figura 30. Índice de Esgotamento Sanitário adequado em Nova Trento 

 

Fonte: IBGE (2019). 

 

Em âmbito estadual, Nova Trento apresenta o 110º maior índice entre os 295 

municípios catarinenses e, no âmbito nacional, o 1.354º maior índice entre as 5.570 

cidades do país.  

Ainda assim, observa-se que o município não possui sistema de tratamento de 

esgoto. O sistema de esgotamento é realizado por meio de fossa séptica em grande 

parte das casas, ligado à rede pluvial, que desemboca em rios e valas. 

Registra-se que o município está desenvolvendo um projeto para implantar o 

Sistema de Tratamento de Esgoto, que deverá atender áreas populosas, entretanto, 

não há previsão de execução.   

Apesar de números consideravelmente positivos, em comparação aos 

municípios da região, há a necessidade da ampliação de investimentos no 

saneamento básico de Nova Trento e a respectiva execução do Sistema de 

Tratamento de Esgoto, pois que se trata de um fator de fundamental importância para 

o desenvolvimento turístico de uma localidade, para a melhoria da qualidade de vida 
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dos moradores locais e para a conservação dos recursos hídricos, os quais são 

elementos relevantes de atratividade turística. 

 

2.4 NÍVEL DE ATENDIMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA 

 

Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e 

Limpeza de Resíduos Especiais (Abrelpe) referentes ao ano de 2017, o índice de 

cobertura de coleta resíduos sólidos urbanos no Brasil atinge 91,24% da população. 

Levando-se em consideração apenas a Região Sul do país, o índice alcança 95,09% 

(ABRELPE, 2017). 

Em Nova Trento, dados do Sistema Nacional de Saneamento Básico (SNIS), 

referentes ao ano de 2017, apontam que a taxa de cobertura de coleta de resíduos 

domiciliares em relação à população total alcançava 74,89%, percentual que 

equivalia, em 2017, a 10.559 habitantes atendidos (SNIS, 2019). 

Ainda de acordo com o SNIS, 70% da coleta de resíduos em Nova Trento é 

realizada pela companhia WANAT 2 ou 3 vezes por semana, enquanto 30% da coleta 

ocorre 1 vez por semana. No que se refere à taxa de cobertura da coleta seletiva 

(porta-a-porta), em relação à população urbana, o percentual registrado no município 

é de 100% (SNIS, 2019). 

 

2.5 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E ÁREAS URBANAS ATENDIDAS 

 

A urbanização de vias públicas do município (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio) atingia 34% do território urbano em 2010, colocando-o em 

5º lugar entre os municípios da microrregião (IBGE, 2019). De acordo com 

informações da Defesa Civil de Nova Trento, o município possui um sistema de 

drenagem antigo que não suporta o volume de chuvas constantes, proporcionando 

vários pontos de alagamentos na área central, no Espraiado e na SC 410. Os bairros 

afetados com inundação e deslizamentos são:  

• Trinta Reis (Oratório do Calvário); 

• Bezenello (Capela Santa Ágata); 

• Ponta Fina Norte (Al Fero Birrificio); 

• Ponta Fina Sul; 
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• Mato Queimado; e  

• Vígolo (Santuário Santa Paula, meios de hospedagem e estabelecimentos 

de alimentos e bebidas).  

 

Figura 31. Identificação das áreas sujeitas a risco (enchentes, enxurradas e 

deslizamentos) 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de CPRM (2019). 

 

Com relação ao Vígolo, esta é a região onde está situado o Complexo do 

Santuário, portanto, quando há alagamentos, o acesso ao complexo fica 

comprometido. Segundo a Defesa Civil, atualmente existem 65 pontos de 

deslizamentos e inundação no município e, com vistas a diminuir os impactos 

causados por eventuais deslizamentos ou inundações, o referido órgão municipal 

possui um Plano de Contingências (Defesa Civil, 2014) com a definição de todas as 

ações necessárias a serem realizadas antes, durante e depois das ocorrências.  

 

2.6 OFERTA E COBERTURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO 

 

De acordo com dados publicados pela Agência IBGE Notícias (2018), 93,2% 

dos domicílios brasileiros possuem acesso a aparelhos de telefonia celular e 97% dos 

usuários acessam a internet utilizando dispositivos móveis.  
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No âmbito do turismo, 65% dos viajantes de lazer e 69% dos viajantes de 

negócios recorrem à internet na busca inicial de informações sobre o destino. Da 

mesma forma, 78% dos turistas de viagens de negócios e 67% dos turistas de lazer 

afirmam utilizar smartphones durante todo o processo de viagem 

(THINKWITHGOOGLE, 2014). 

Além disso, no Brasil, 67% dos usuários de smartphones utilizam seus 

aparelhos no destino para se localizar (Op. cit, 2018). Tal cenário corrobora a 

relevância do sistema de comunicação para promover o destino, bem como para 

promover a segurança, o bem-estar e uma melhor experiência turística dos 

visitantes.   

Nesse contexto, verifica-se que o município de Nova Trento é atendido pelo 

serviço de telefonia móvel, fixa e internet móvel das seguintes empresas:  

 

Quadro 08. Principais empresas de telefonia e internet móvel, em 2019 

 

Fonte: elaborado pelo autor, com base no site Melhor Escolha (2019). 

 

Ainda em relação ao Sistema de Comunicação, observa-se que no município 

são oferecidos os serviços de TV aberta e TV por assinatura, esse último serviço 

oferecido pelas empresas Oi TV, Sky e Claro TV.   

 

2.7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

De acordo com dados do Censo Demográfico IBGE (2010), 99,5% dos 

municípios brasileiros possuem energia elétrica. Em relação à Nova Trento, a 

distribuição de energia elétrica no município é realizada pelas Centrais Elétricas de 

Santa Catarina - Celesc, principal distribuidora de energia do Estado e uma das 

principais do país.  

Telefonia Empresa

Telefonia fixa OI, Claro e Vivo

Telefonia móvel CLARO, OI, TIM, VIVO

Internet móvel / fixa / Via Satélite
Oi, Claro, Tim, Vivo Net, Hughesnet, Unifique, 

Neorede
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De acordo com dados publicados pela Celesc, o consumo total de energia 

elétrica em Nova Trento é de aproximadamente 2.534 MW/h39. Em termos 

comparativos, o atual consumo de energia elétrica em Nova Trento é 6,56% inferior 

ao registrado em junho de 2009, percentual que corresponde a 156 MW/h. 

 

Quadro 09. Consumo de energia elétrica, segundo tipologia da unidade 

consumidora de Nova Trento 

 

Fonte: CELESC (2019). 

 

Destaca-se que as unidades residenciais e comerciais são responsáveis 

por, aproximadamente, 47,3% do consumo total de energia elétrica em Nova 

Trento, seguidas pelas unidades industriais (32,16%) e pelas unidades rurais 

(3,03%).    

Conforme demonstrado na tabela anterior, a iluminação pública responde por 

aproximadamente 7% do consumo total de energia elétrica em Nova Trento. Por esse 

ângulo, é importante ressaltar que a qualidade do sistema de iluminação pública está 

diretamente ligada à melhoria na sensação de segurança de moradores e turistas.  

Nesse sentido, identificou-se que o sistema de iluminação pública nos 

principais corredores e atrativos turísticos do município não utiliza lâmpadas de LED 

e, portanto, não possui grande eficiência energética de iluminação, o que reduz a 

percepção de segurança nos deslocamentos entre as áreas turísticas do município no 

período noturno.  

 
39 Consumo de energia elétrica referente ao mês de junho de 2019.  

Tipo de consumidor
Nº de unidades 

consumidoras

Consumo total 

(MW/h)

Representatividade 

no consumo

Residencial 4.334 818 32,28%

Industrial 329 815 32,16%

Comercial 484 382 15,07%

Rural 318 77 3,03%

Poderes Públicos 47 46 1,81%

Iluminação Pública 1 178 7,02%

Serviço Público 10 12 0,47%

Próprio 2 1 0,03%

Revenda 1 205 8,08%

Total 5.526 2.534 100%
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Por fim, embora não esteja explícito na Lei Orgânica de Nova Trento, cabe 

ressaltar a importância de o Poder Público Municipal realizar investimentos em 

iluminação pública nos bairros da cidade, incluindo a implantação de sistemas de 

iluminação mais eficientes e, ainda, o uso de energia alternativa (energia eólica, solar 

etc.). 

 

2.8 ESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE 

 

De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES, 

2019), dados referentes ao mês de junho de 2019 revelam que o município de Nova 

Trento conta com 249 profissionais ligados à saúde, incluindo médicos, enfermeiros, 

técnicos de enfermagem, entre outros.  

Ainda de acordo com o CNES (2019), o município dispõe de 23 

estabelecimentos de saúde, sendo eles: 

• 01 Hospital Geral; 

• 04 Consultórios Isolados; 

• 02 Clínicas/Centros de Especialidades; 

• 05 Centro de Saúde/Unidade Básica; 

• 01 Postos de Saúde; 

• 06 Unidades de Apoio Diagnose e Terapia; 

• 01 Unidade Móvel de Nível Pré-Hospitalar na Área de Urgência. 

• 01 Central de Gestão em Saúde; 

• 01 Centro de Apoio a Saúde da Família; 

• 01 Unidade de Atenção em Regime Residencial. 

Dentre os estabelecimentos citados, cabe destacar o Hospital Nossa Senhora 

da Imaculada Conceição, localizado na Rua Floriano Peixoto, 151, Centro – Nova 

Trento/SC. Trata-se de uma unidade de atendimentos de média complexidade, sob 

gestão municipal, que realiza atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O 

hospital conta com 50 leitos destinados à cirurgia geral, ginecologia, 

ortopedia/traumatologia, clínica geral, obstetrícia clínica e obstetrícia cirúrgica. A 

unidade de saúde dispõe de 03 salas de cirurgias e 01 sala de cirurgia ambulatorial, 

além de sala de curetagem, sala de parto normal, sala de curativo, sala de repouso, 

entre outras (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 
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Conforme informações repassadas pela equipe do Hospital Nossa Senhora da 

Imaculada Conceição, nas ocorrências médicas de maior gravidade, incluindo aquelas 

relacionadas aos turistas, os pacientes são encaminhados para o Hospital Regional 

de São José/SC (localizado à cerca de 80 km do centro de Nova Trento), que é 

referência do sistema de saúde da região da Grande Florianópolis. De lá o paciente 

pode ser direcionado a outro estabelecimento de saúde da mesma região.  

Com relação ao índice de mortalidade infantil, no ano de 2014, Nova Trento 

apresentava uma taxa de 20,41 óbitos/mil nascidos vivos, considerado o 3º maior 

índice entre os 07 municípios da Microrregião de Tijucas (IBGE, 2019).  

 

Figura 32. Índice de Mortalidade infantil em Nova Trento 

 

Fonte: IBGE (2019). 

 

Dentre os 295 municípios de Santa Catarina, Nova Trento apresenta o 44° 

maior número de óbitos/100 nascidos vivos. Já em âmbito nacional, o município 

encontra-se na 1.044ª colocação entre as 5.570 cidades brasileiras, conforme 

apresentado na figura anterior.  

 

 

 

 



100 

 

 

2.9 SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

No que se refere ao sistema de segurança pública, o município de Nova Trento 

conta com unidades das Polícias Civil e Militar, como detalhado a seguir40: 

a) Polícia Civil: conta com uma Delegacia de Polícia no município, localizada na Rua 

Hipólito Boiteux, N° 71 – Centro – Nova Trento/SC. Telefone: (48) 3267-0190. O 

atendimento ao público é realizado das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h. 

b) Polícia Militar: atua no município por meio da 3ª RPM/12ºBPM/3ª 

Companhia/3ºPelotão/3º Grupo, localizada na Rua José Valentin Borgonovo, N° 335 

– Centro – Nova Trento/SC. Telefones: (48)3665-5572 e (48)3665-5573. E-mail: 

12bpm3c3p3g@pm.sc.gov.br. 

Nota-se, contudo, a inexistência de uma base da Polícia Militar no entorno do 

Santuário de Santa Paulina, estrutura que seria fundamental para manutenção da 

segurança e da ordem, especialmente devido ao número considerável de pessoas, 

empresas e visitantes na região. Essa estrutura se faz importante, inclusive, para 

coibir a prática de propaganda irregular e atuação irregular de representantes de 

estabelecimentos de alimentos e bebidas (entre outros), que abordam grosseiramente 

clientes de empresas concorrentes, até mesmo nas portas de entrada destas, 

buscando atraí-los com ofertas, descontos, entre outros. 

Ainda no âmbito da segurança, observa-se que o município de Nova Trento não 

conta com unidades do Corpo de Bombeiros Militar e Bombeiros Voluntários. Em 

casos de necessidade, são acionadas as guarnições do 13º Batalhão de Bombeiro 

Militar - BBM, localizado no município de São João Batista. 

No que tange às ocorrências registradas no município, a tabela a seguir 

apresenta a evolução do número das principais ocorrências policiais em Nova Trento 

entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 
40 Fontes: (PC-SC, 2019); (PM-SC, 2019). 
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Quadro 10. Evolução do número de ocorrências policiais em Nova Trento no 

período de 2015 a 2018 

 

Fonte: SSP/SC (2019). 

 

Em relação aos óbitos causados por homicídios e latrocínios, Nova Trento 

registrou apenas 02 ocorrências entre 2015 e 2018. Além disso, não foram registrados 

casos de tráfico de drogas no município no período citado. Por outro lado, têm 

destaque negativo os casos de estupro e furto, com 7 e 556 ocorrências, 

respectivamente.  

Pode-se perceber que, assim como em grande parte dos municípios 

catarinenses, Nova Trento apresenta baixos índices de criminalidade. Todavia, é 

importante ressaltar a necessidade de se reforçar a estrutura do sistema de segurança 

do município (em conjunto com ações de inteligência) e de articular com a Polícia 

Militar uma ampliação de sua estrutura e quadro de policiais, mantendo, assim, a 

imagem positiva do destino turístico.  

Além do que foi exposto, frisa-se a situação referente à exploração sexual de 

crianças e adolescentes (inclusive no turismo), a qual, de acordo com a Secretaria de 

Assistência Social e Habitação, é combatida por meio de campanha conjunta 

realizada pela Assistência Social e pelas Secretarias de Saúde e Educação. Nota-se, 

porém que não existem dados ou ocorrências no município em relação a casos 

ocorridos no âmbito do Turismo.  

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018

Homicído doloso 0 1 1 0

Lesão corporal seguida de morte 0 0 0 0

Latrocinio (roubo seguido de morte) 0 0 0 0

Estupro consumado 2 1 1 3

Roubo de veículos 3 5 3 2

Furtos 153 158 148 75

Tráfico de drogas 0 0 0 0

Total 158 165 153 80

Tipo de Ocorrência
Nova Trento
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2.10 SISTEMA DE EDUCAÇÃO 

 

Quanto ao sistema de educação, informações do IBGE (2019) apontam que o 

município de Nova Trento conta com 5 estabelecimentos de ensino fundamental e 1 

estabelecimento de ensino médio41.  

No total, 1.380 estudantes estão matriculados nas escolas de ensino 

fundamental e 422 matriculados em escolas de ensino médio. Atualmente, 100 

professores atuam nos estabelecimentos de ensino do município de Nova Trento.  

A taxa de escolarização das crianças com idades entre 6 e 14 anos é de 99,1%, 

considerado o 2º maior índice entre os 7 municípios da microrregião de Tijucas e o 

70º maior índice entre as 295 cidades do Estado de Santa Catarina. 

 

Figura 33. Taxa de Escolarização em Nova Trento 

 

Fonte: IBGE (2019). 

 

Em relação ao desempenho escolar, o município de Nova Trento alcançou a 

nota 6,7 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB/Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental (Rede Pública) e a nota 5,3 no IDEB/Anos Finais do Ensino 

Médio (Rede Pública). Em termos comparativos, os estudantes dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental alcançaram a 3ª maior nota entre os municípios da microrregião 

 
41 Dados de estabelecimentos de ensino fundamental e médio referentes ao ano de 2018.   
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de Tijucas, enquanto os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental 

alcançaram a maior nota entre os municípios da microrregião citada. 

Com relação à discussão sobre o turismo no meio escolar, informações obtidas 

juntamente à Secretaria de Educação destacam que o tema turismo é trabalhado de 

forma ainda incipiente, porém, demonstraram interesse pela possibilidade de incluir a 

abordagem sobre o turismo no âmbito escolar, já que, conforme o órgão, o município 

possui uma vocação natural para o desenvolvimento do turismo.  

Nota-se, ainda, que foi criada uma apostila turística, utilizada no ensino 

municipal, que aponta a diversidade da natureza, mas que, porém, precisa ser 

atualizada.  

Por fim, destaca-se que a Secretaria da Educação do município de Nova Trento 

promove palestras com atores locais para permitir que as crianças percebam que 

turismo também faz parte da educação dos jovens, com foco na conservação da 

natureza e na valorização da cultura, salientando, ainda, que o turismo é um 

importante gerador de emprego e renda para a região.   
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3. ANÁLISE DO QUADRO INSTITUCIONAL DA ÁREA TURÍSTICA 

 

3.1 ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS QUE ATUAM NA GESTÃO 

DO TURISMO NA ÁREA TURÍSTICA 

 

A gestão do turismo na área turística que abrange o município de Nova Trento 

é realizada por órgãos públicos e por entidades de direito privado sem fins lucrativos. 

Na esfera estadual, o planejamento e gestão do turismo estão sob a 

responsabilidade da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – 

SANTUR, entidade da Administração Pública Estadual Indireta.  

No aspecto da gestão regional, Nova Trento integra a Região Turística do 

Vale Europeu, que possui como gestora a Instância de Governança do Vale Europeu. 

No município de Nova Trento a gestão da atividade turística é atribuição 

da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, contando com a participação do 

Conselho Municipal de Turismo – COMTUR.   

 

3.1.1 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – SANTUR 

 

A história da Santur inicia por volta de 1968, com o Departamento Autônomo 

de Turismo (Deatur). Paralelamente a esse órgão, o governo do Estado mantinha uma 

estrutura de apoio ao turismo junto ao Banco do Estado de Santa Catarina (Besc), 

denominada Besc Empreendimentos e Turismo S/A. Em 1974 foi alterado seu nome 

para Besc Turismo S/A e, posteriormente, em 1975, foi extinto o Besc Turismo e criada 

a Empresa de Turismo e Empreendimentos de Santa Catarina (Turesc), reconhecida 

pelo governo estadual como empresa de economia mista. 

Em 28 de junho de 1977, resultante da fusão da Turesc e da Citur/Rodofeira de 

Balneário Camboriú, surge a Companhia de Turismo e Empreendimentos de Santa 

Catarina (Citur). Esse nome perdurou até 28 de outubro de 1987, quando, a fim de 

promover uma maior relação com o nome do Estado, passou a denominar-se Santa 

Catarina Turismo S/A (Santur). 

No decorrer dos anos, a entidade teve um desenvolvimento significativo. Entre 

os avanços, destacam-se a criação da Diretoria de Informação e a contratação de uma 

empresa pública especializada na promoção dos destinos turísticos de Santa 

Catarina, o que deu origem à Área de Promoção e Marketing e permitiu a 
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internacionalização do trabalho promocional. Além disso, foi implantada a 

segmentação turística no estado, em trabalho conjunto com a extinta Secretaria de 

Estado de Turismo, Cultura e Esporte – SOL. 

Até o final de 2018, as atenções da entidade estavam voltadas à instituição do 

“Plano Catarina”, que visa desenvolver o potencial turístico de Santa Catarina até 

2020, tornando o Estado um destino competitivo no âmbito nacional e internacional. 

Há também o “SC Rural”, programa que visa melhorar as vendas e a produtividade no 

campo, com aplicação de 2011 a 2016, além da presença de novas pesquisas de fluxo 

e demanda de regiões turísticas e segmentos. 

Em 12 de junho de 2019, por meio da Lei Complementar N° 741, a Secretaria 

de Estado de Turismo, Cultura e Esporte – SOL foi extinta, sendo a gestão do turismo 

estadual transferida para a responsabilidade da SANTUR, autarquia com a 

denominação de Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (SANTA 

CATARINA, 2019).  

Ligada diretamente ao Gabinete do Governador do Estado, a SANTUR possui 

as seguintes competências: 

I. planejar, formular, normatizar, supervisionar, acompanhar e estimular 

políticas e iniciativas na área do turismo; 

II. promover, executar e apoiar a ampliação e diversificação da infraestrutura 

turística estadual e manifestações e eventos para a geração de fluxo 

turístico; 

III. elaborar e realizar pesquisas, estudos e análises sobre as áreas turísticas 

do Estado, de modo a propor diretrizes para o desenvolvimento e a 

inovação do turismo; 

IV. planejar e coordenar, junto com organismos nacionais e internacionais, 

públicos e privados, ações voltadas à captação de recursos para 

financiamento dos projetos relativos ao desenvolvimento do turismo no 

Estado; 

V. promover o potencial turístico do Estado e apoiar a comercialização de 

produtos turísticos catarinenses em âmbito nacional e internacional; 

VI. planejar ações que envolvam o inventário e a hierarquização dos espaços 

turísticos e de lazer;   

VII. normatizar e consolidar critérios para estudos e pesquisas de demanda 

turística; 
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VIII. celebrar contratos, convênios, acordos e demais instrumentos 

congêneres com órgãos ou entidades públicos ou privados, nacionais e 

internacionais, com vistas a intercambiar experiencias e fomentar 

atividades turísticas e inovação do setor turístico; 

IX. elaborar programas, projetos e ações na área de turismo voltados a garantir 

a inclusão de pessoas com deficiência; 

X. estimular a criação e o desenvolvimento de mecanismos de regionalização 

e segmentação do turismo no Estado; 

XI. coordenar e executar as diretrizes, os planos e os programas estaduais de 

turismo e compatibilizá-los à política nacional de desenvolvimento do 

turismo;  

XII. estruturar e operacionalizar os meios de atendimento ao turista; e 

XIII. estabelecer áreas especiais de interesse turístico no Estado de Santa 

Catarina. 

De acordo com o Parágrafo 1º da lei retromencionada, as atividades da 

SANTUR devem compatibilizar-se tecnicamente com os órgãos da Administração 

Pública Estadual Direta, numa gestão articulada e integrada com os demais órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual, a fim de atender as diretrizes gerais 

fixadas pelo Governador do Estado (SANTA CATARINA, 2019).  

Oportunamente, o parágrafo 2° da lei em comento determina que a SANTUR 

poderá pleitear financiamentos ou outras operações de crédito nacionais e 

internacionais mediante estudos de viabilidade, que deverão ser submetidos à 

aprovação do Governador do Estado e à prévia apreciação da Secretaria de Estado 

da Fazenda, visando ao cumprimento de programas relativos às suas finalidades 

(SANTA CATARINA, 2019). 

 

3.1.2 Instância de Governança do Vale Europeu – IGR Vale Europeu 

 

O município de Nova Trento integra a Instância de Governança do Vale 

Europeu, entidade composta por representantes do poder público e iniciativa privada 

dos 19 municípios participantes, visando coordenar o Programa de Regionalização do 

Turismo instituído pelo Ministério do Turismo.  

Além de Nova Trento, a Instância de Governança do Vale Europeu é composta 

por representantes dos seguintes municípios: Gaspar, Major Gercino, Rodeio, 
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Botuverá, São João Batista, Canelinha, Ascurra, Brusque, Timbó, Blumenau, Doutor 

Pedrinho, Apiúna, Indaial, Luiz Alves, Pomerode, Guabiruba, Rio dos Cedros e 

Benedito Novo (SANTUR, 2019).  

 A Instância de Governança do Vale Europeu apresenta os seguintes objetivos: 

I – manter intercâmbio constante com entidades de turismo municipais, estaduais, 

federais e internacionais, públicas e privadas; 

II – formular diretrizes básicas para a política regional de turismo e propor soluções e 

formas de captação de recursos de fontes públicas e privadas para programas e 

projetos de desenvolvimento turístico do Vale Europeu; 

III – manter o cadastro amplo de informações turísticas e permanentes, serviços 

estatísticos do mercado turístico regional, para a divulgação e suporte técnico dos 

projetos; 

IV – opinar, sempre, sobre o planejamento e a execução orçamentárias dos 

municípios da sua atuação, mediante a apresentação de planos ou projetos turísticos; 

V – colaborar para a implantação de uma política de incentivos ao turismo, no âmbito 

regional; 

VI – elaborar e divulgar, em conjunto aos participantes, o calendário de eventos de 

interesse turístico municipal e regional; 

VII – favorecer a ampliação de sistemas de controle e qualidade dos produtos e 

serviços turísticos oferecidos na região; 

VIII – incentivar a profissionalização do turismo por meio de cursos, debates, palestras 

e informações de interesse turístico; 

IX – participar ativamente em campanhas públicas de conscientização, orientação e 

educação para o envolvimento de toda a população no aproveitamento do potencial 

regional; 

X – zelar para que toda a atividade turística da região seja compatível com a 

preservação do meio ambiente e da cultura regional, com a busca permanente da 

melhor qualidade de vida da população fixa e itinerante; 

XI – fomentar e incentivas projetos de desenvolvimento de atividades de segmentação 

turística; 

XII – representar os municípios da região turística do Vale Europeu, no âmbito 

estadual, nacional e internacional; 

XIII – incentivar ações sustentáveis para que a atividade turística da região se torne a 

mais inclusa possível; 
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XIV – incentivar, promover e realizar eventos, workshops, debates, palestras que 

sejam relacionados ao desenvolvimento turístico na região do Vale Europeu; 

XV – organizar e promover congressos, simpósios, mesas redondas e outras reuniões 

para estudo e debates de problemas e providências de interesse dos associados; 

XVI – realizar projetos próprios ou em parceria com terceiros, na área de turismo, 

cultura, esporte, meio ambiente e responsabilidade social, utilizando leis de incentivos 

fiscais municipais, estaduais, nacionais e/ou internacionais. 

 A Instância de Governança do Valeu Europeu atualmente é presidida pela Sra. 

Cíntia Mara Panini, representante do município de Timbó, auxiliada pela vice-

presidente Arlete Regilene Scoz, representante do município de Rodeio. 

 Em 2019, por meio de uma ação da então denominada Secretaria de Estado 

do Turismo, Cultura e Esporte – SOL, realizou-se o Planejamento Estratégico da 

IGR do Vale Europeu, oportunidade em que foram estabelecidas a missão, visão, 

estratégias e ações a serem desenvolvidas no biênio 2019-2020.    

 Missão: “promover a integração dos agentes do turismo para o 

desenvolvimento e promoção do Vale Europeu”.  

 Visão: “ser reconhecida como agente oficial de integração das ações turísticas 

no Vale Europeu”. 

 Nota-se, contudo, que não existe um Plano de Desenvolvimento Turístico 

Regional, assim como ações de apoio à comercialização do destino Vale Europeu.  

 O destaque no âmbito da atuação regional se dá por conta da 

operacionalização do Circuito de Cicloturismo e Circuito de Caminhadas do Vale 

Europeu, realizada pelo Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI, 

além de ações de promoção executadas por particulares42. 

 Ademais, verifica-se a ausência de recursos físicos, humanos e financeiros 

necessários para potencializar as ações de planejamento, promoção e apoio à 

comercialização de produtos turísticos da região, bem como a falta de integração da 

IGR com o governo estadual e federal no sentido de apoio ao planejamento, 

desenvolvimento e promoção turística. 

 

 
42 A empresa Olímpia Editoração Gráfica Ltda mantém o site http://www.valeeuropeu.com/, produz o 
Mapa Turístico do Valeu Europeu e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Blumenau e do 
Conselho Municipal de Blumenau. Nos materiais é apresentada parte dos atrativos e equipamentos 
turísticos da região, além de roteiros temáticos sugeridos (Caminhadas e Cicloturismo, Cervejarias 
Artesanais, Compras, Natureza, Roteiro Industrial, Turismo de Aventura e Vinho).   

http://www.valeeuropeu.com/
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3.1.3 Gestão do Turismo Municipal 

 

Atualmente, a estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal de Nova 

Trento constitui-se da seguinte maneira (PMNT, 2019):  

– Gabinete do Prefeito; 

– Controle Interno; 

– Procuradoria Geral do Município (PGM); 

– Secretaria de Administração e Finanças; 

– Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente; 

– Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Comunitário; 

– Secretaria de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento; 

– Secretaria de Assistência Social e Habitação; 

– Secretaria de Educação; 

– Secretaria de Cultura e Turismo; 

– Secretaria Municipal de Esportes; 

– Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE); 

– Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil; 

– Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Nova 

Trento (IPREVENT); 

– Casa da Cidadania; 

– Sistema Nacional de Emprego (Sine); 

– Câmara Municipal de Vereadores; 

– Ouvidoria. 

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo compõe o modelo de gestão e a 

estrutura organizacional da administração pública municipal de Nova Trento. Instituída 

pela Lei N.º 1.130, de 28 de maio de 1991, a secretaria possui as seguintes 

atribuições: 

I. Exploração do potencial cultural da cidade; e 

II. Exploração e divulgação do potencial turístico do município. 

Ainda em relação à gestão municipal, foi identificada a existência do Conselho 

Municipal de Turismo de Nova Trento – COMTUR, instituído pela Lei N° 2.649 de 18 

de julho de 2017. O Conselho se apresenta como um órgão colegiado vinculado à 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, tendo como finalidade reunir esforços do 

Poder Público e da sociedade civil organizada, atuando de forma deliberativa e 
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consultiva para o assessoramento do Município de Nova Trento em questões 

relacionadas ao desenvolvimento turístico local. 

Conforme o Artigo 2° da Lei N° 2.649/2017, compete ao COMTUR de Nova 

Trento as seguintes atribuições: 

I. formular as diretrizes básicas de turismo a serem obedecidas no âmbito 

municipal, especialmente para construção do Plano Municipal de Turismo; 

II. contribuir com a conscientização e sensibilização da Sociedade 

Neotrentina acerca da importância da atividade turística como instrumento 

de fomento ao desenvolvimento econômico; 

III. promover, debater e propor ações que auxiliem a implantação das 

medidas para desenvolvimento do turismo no Município de Nova Trento; 

IV. propor resoluções, atos ou instruções regulamentares necessárias ao 

pleno exercício de suas funções, bem como modificações ou supressões 

de exigências administrativas ou regulamentares que dificultem a 

atividade de turismo; 

V. opinar sobre projetos de lei que se relacionem com o turismo; 

VI. apoiar o desenvolvimento de programas e projetos de interesse turístico 

que visem a incrementar o afluxo de turistas ao Município; 

VII. estabelecer diretrizes para um trabalho coordenado entre os serviços 

públicos municipais e os prestados pela iniciativa privada, com o objetivo 

de promover a infraestrutura adequada à implantação do turismo; 

VIII. estudar de forma sistemática e permanente o mercado turístico a fim de 

contar com os dados necessários para um adequado controle técnico das 

atividades desenvolvidas; 

IX. programar e executar, em conjunto com a Secretaria de Cultura e 

Turismo, amplos debates sobre temas de interesse turístico; 

X. manter cadastro de informações turísticas de interesse do Município; 

XI. promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo; 

XII. apoiar a realização de congressos, seminários e convenções de relevante 

interesse para o incremento turístico; 

XIII. propor convênios com órgãos, entidades e instituições públicas ou 

privadas, nacionais e internacionais de turismo; 

XIV. propor planos de financiamentos e convênios com instituições financeiras, 

públicas ou privadas; 
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XV. emitir parecer relativo a financiamento de iniciativas, planos, programas e 

projetos que visem ao desenvolvimento da indústria turísticas, na forma 

que for estabelecida na regulamentação desta lei; 

XVI. examinar e emitir parecer sobre as contas que lhe forem prestadas 

referentes aos planos e programas de trabalho executados; 

XVII. fiscalizar a captação, o repasse e a destinação dos recursos do Fundo 

Municipal de Turismo; 

XVIII. avaliar, periodicamente, a conjuntura municipal do turismo, mantendo 

atualizados os Poderes Executivo e Legislativo Municipal, quanto ao 

resultado de suas ações; 

XIX. elaborar o seu regimento interno; 

XX. opinar sobre o uso de recursos de competência do FUMDETUR. 

 

3.2 ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DO TURISMO  

 

No município de Nova Trento, a gestão pública do turismo é realizada pela 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, contando com um Conselho Municipal de 

Turismo – COMTUR. 

De acordo com o site da Prefeitura Municipal de Nova Trento, a equipe da 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo é composta pelos seguintes integrantes: 

• Sálvio Osmar Tonini – Secretário Municipal de Cultura e Turismo; 

• Elizangela Dallabrida Bertoldi Cassaniga - Chefe Serviço de Turismo; 

• Debora Matté – Turismóloga; 

• Jaiani Poli – Estagiária; e  

• Linara Tomasoni da Silva – Estagiária. 

 Por ser uma equipe reduzida e dispor de recursos materiais e financeiros 

limitados, nota-se a dificuldade da secretaria de empreender ações em todos os 

âmbitos de atuação, como planejamento, gestão, monitoramento e promoção do 

turismo (ainda que esse segmento, especialmente as ações de produção de artes 

gráficas, esteja sob a responsabilidade de uma empresa licitada).  

 Nesse aspecto se destaca positivamente a execução do Plano de 

Desenvolvimento Territorial do Turismo de Nova Trento, ação executada pela 
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Secretaria Municipal de Cultura e Turismo através de recursos viabilizados pelo 

Ministério do Turismo a partir do Convênio n.º 880074/2018. Por outro lado, cumpre 

observar a inexistência de Sistema de Estatísticas do Turismo e a falta de medição 

dos impactos da atividade turística. No que diz respeito à promoção do turismo, 

verifica-se a necessidade de um planejamento completo de comunicação e marketing 

capaz de criar um posicionamento focado numa experiência ativa e diversificada, 

baseada nos segmentos de Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo Étnico-Cultural 

e Turismo Desportivo, contando o Turismo Religioso como elemento complementar, 

haja vista ser um segmento já consolidado e que, apesar de atrair contingentes 

extremamente elevados de visitantes, não sofre influência de ações de comunicação 

e marketing do município, portanto, deve passar a ter posição secundária no processo 

de promoção turística do destino.  

 Com efeito, o posicionamento turístico de Nova Trento deve ser fundamentado 

na seguinte proposta de valor: 

 

 

Nova Trento é: 

um local onde se respira a cultura italiana, seja na música, seja nas manifestações 

folclóricas ou no patrimônio histórico e na gastronomia. 

O destino dos amantes da natureza, das trilhas, do cicloturismo e de atividades 

radicais como o drift-trike e as ultramaratonas rústicas. 

Um destino sustentável! Onde a natureza e a qualidade de vida são os orientadores 

do processo de desenvolvimento econômico e social, urbano e rural. 

Um destino que valoriza o passado e cria experiências no presente para atender as 

necessidades e expectativas dos visitantes de hoje e daqueles que virão no futuro! 

Tudo isso com a benção de Santa Paulina e de Nossa Senhora do Bom Socorro! 

Nova Trento, o melhor da Itália com o que há de melhor no Brasil! 

 

 

 A execução do Plano de Comunicação e Marketing de Nova Trento deve prever 

a criação de novo site oficial de turismo do município, mais atrativo, interativo e que 

ofereça a possibilidade de comercialização de produtos e serviços, bem como a 

manutenção/criação das páginas oficiais do turismo de Nova Trento nas principais 

redes sociais (Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest etc.). 
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Quanto à estrutura física, nota-se que a Secretaria Municipal de Turismo e 

Cultura está instalada no acesso ao Santuário de Santa Paulina, em ambiente 

compartilhado com a estrutura do Centro de Atendimento ao Turista – CAT. 

Todavia, o atendimento no local é realizado apenas de segunda a sexta-feira, das 

8:00h às 17:00h e não atende, portanto, a maioria dos visitantes, pois estes se 

deslocam ao município, especialmente nos finais de semana. Nesse sentido, fica 

evidente a necessidade de um CAT ou de um Balcão de Atendimento ao Turismo no 

Santuário de Santa Paulina, já que se trata do principal destino dos atuais visitantes 

e, por essa razão, além de atender as necessidades dos visitantes, a estrutura poderia 

ser utilizada com o intuito de promover os demais atrativos e equipamentos turísticos, 

com vistas a estimular uma maior permanência dos visitantes no município. 

O processo de planejamento, gestão e promoção do turismo em Nova Trento 

conta ainda com a participação ativa do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, 

entidade composta por representantes dos seguintes órgãos públicos e da sociedade 

civil organizada: 

I. um representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 

II. um representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 

III. um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

IV. um representante da Secretaria Municipal de Educação; 

V. um representante da Associação Neotrentina de Turismo – NEOTUR; 

VI. um representante do Circolo Trentino; 

VII. um representante da Sociedade Filarmônica Padre Sabatini; 

VIII. um representante da Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Trento – 

CDL. 

No tocante à cooperação regional, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 

representa Nova Trento junto à Instância de Governança do Turismo do Vale Europeu, 

fazendo-se presente nas reuniões de planejamento, bem como na execução de ações 

do grupo. 

 

3.3 LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, AMBIENTAL E TURÍSTICA 

 

O Brasil possui um amplo arcabouço legal que orienta o processo de 

desenvolvimento da atividade em todas as Unidades da Federação e nos municípios 
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brasileiros. A tabela a seguir apresenta uma síntese das principais leis e decretos 

relacionados ao setor turístico.  

 

Quadro 11. Síntese de leis e decretos relacionados ao desenvolvimento do turismo 

DECRETO-LEI Nº 1.439, 
DE 30 DE DEZEMBRO DE 
1975. 
 

Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e outros 
estímulos à atividade turística nacional, altera 
disposições dos Decretos-leis n.º 1.376, de 12 de dezembro 
de 1974 e 1.338, de 28 de julho de 1974, e dá outras 
providências. 

LEI Nº 8.623, DE 28 DE 
JANEIRO DE 1993 

Dispõe sobre a profissão de Guia de Turismo e dá outras 
providências. 

LEI No 9.985, DE 18 DE 
JULHO DE 2000. 

Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza e dá outras 
providências. 

LEI Nº 11.771, DE  17 DE 
SETEMBRO DE 2008 

Dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, define as 
atribuições do Governo Federal no planejamento, 
desenvolvimento e estímulo ao setor turístico; revoga a Lei 
no 6.505, de 13 de dezembro de 1977, o Decreto-lei n.º 
2.294, de 21 de novembro de 1986, e dispositivos da Lei n.º 
8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras providências. 

LEI Nº 12.305, DE 2 DE 
AGOSTO DE 2010. 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei 
n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras 
providências 

DECRETO Nº 7.381, DE 2 
DE DEZEMBRO DE 2010. 
 

Regulamenta a Lei n.º 11.771, de 17 de setembro de 2008, 
que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, define as 
atribuições do Governo Federal no planejamento, 
desenvolvimento e estímulo ao setor turístico, e dá outras 
providências. 

LEI Nº 12.974, DE 15 DE 
MAIO DE 2014 

Dispõe Sobre as Atividades das Agências de Turismo. 
 

LEI N.º 13.146, DE 6 DE 
JULHO DE 2015 

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

LEI N.º 13.171, DE 21 DE 
OUTUBRO DE 2015 
 

Dispõe sobre o empregador rural; altera as Leis n.º 8.023, 
de 12 de abril de 1990, e 5.889, de 8 de junho de 1973; e dá 
outras providências. 

LEI N.º 13.315, DE 20 DE 
JULHO DE 2016. 
 

Altera as Leis Nº 12.249, de 11 de junho de 2010, 9.779, de 
19 de janeiro de 1999, e 9.481, de 13 de agosto de 1997, 
para dispor sobre a incidência do imposto de renda retido 
na fonte sobre remessas ao exterior de valores 
destinados à cobertura de gastos pessoais, à promoção 
de produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros e 
de rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão. 
Válida até 31 de dezembro de 2019 

LEI N.º 13.419, DE 13 DE 
MARÇO DE 2017. 
 

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, para 
disciplinar o rateio, entre empregados, da cobrança 
adicional sobre as despesas em bares, restaurantes, 
hotéis, motéis e estabelecimentos similares. 

LEI N.º 13.467, DE 13 DE 
JULHO DE 2017. 
 

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis 
Nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.985-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.985-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
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1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a 
legislação às novas relações de trabalho. 
[Permitiu o trabalho intermitente — uma demanda antiga 
do setor de turismo — e permitirá a geração de mais de 2 
milhões de novos empregos no setor de alimentação fora do 
lar nos próximos cinco anos (PNT, 2018)]. 

LEI N.º 13.785, DE 27 DE 
DEZEMBRO DE 2018 
 

Determina o registro de veículo pelo guia de turismo que 
for adquirente de veículo ou que utilizar veículo próprio, de 
cônjuge ou de dependente, no desempenho de suas 
atividades profissionais e estabelece regras a serem 
observadas pelo guia-motorista na execução dos serviços de 
transporte turístico. 

DECRETO N.º 10.107, DE 
06 DE NOVEMBRO DE 
2019 

Transfere a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da 
Cidadania para o Ministério do Turismo. 
Art. 2º Ficam transferidas as seguintes competências do 
Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo: 
I – Política nacional de cultura; 
II – Proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural; 
III – regulação dos direitos autorais; 
IV – Assistência ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e ao Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária nas ações de regularização fundiária, para 
garantir a preservação da identidade cultural dos 
remanescentes das comunidades dos quilombos; 
V – Desenvolvimento e implementação de políticas e ações 
de acessibilidade cultural; e 
VI – Formulação e implementação de políticas, programas 
e ações para o desenvolvimento do setor museal. 

DECRETO N.º 10.349, DE 
13 DE MAIO DE 2020 

Dispõe sobre a qualificação da política de atração de 
investimentos privados para o setor de turismo, no 
âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da 
Presidência da República. 
Dispõe sobre a qualificação da política de atração de 
investimentos privados para o setor de turismo, no âmbito do 
Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da 
República. 

LEI N.º 13.999, DE 18 DE 
MAIO DE 2020 

Institui o Programa Nacional de Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), para o 
desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios; 
e altera as Leis N° 13.636, de 20 de março de 2018, 10.735, 
de 11 de setembro de 2003, e 9.790, de 23 de março de 
1999. 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

Também faz parte desse arcabouço legal uma série de portarias emitidas pelo 

MTUR que possuem papel fundamental no desenvolvimento da atividade turística em 

âmbito nacional e local (ver quadro a seguir). 
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Quadro 12. Síntese de portarias relacionados ao desenvolvimento do turismo 

PORTARIA N.º 100, DE 16 
DE JUNHO DE 2011 

Institui o Sistema Brasileiro de Classificação De Meios 
de Hospedagem (SBCLASS), estabelece os critérios de 
classificação destes, cria o conselho técnico nacional de 
Classificação de meios de hospedagem (CTCLASS) e dá 
outras providências. 

PORTARIA N.º 105, DE 16 
DE MAIO DE 2013 

 Institui o Programa de Regionalização do Turismo e dá 
outras providências. 

PORTARIA N.º 313, DE 03 
DE DEZEMBRO DE 2013 

Define o Mapa do Turismo Brasileiro e dá outras 
providências. 

PORTARIA N.º 27, DE 30 
DE JANEIRO DE 2014 

Estabelece requisitos e critérios para o exercício da 
atividade de Guia de Turismo e dá outras providências. 

PORTARIA N.º 144, DE 
27 DE AGOSTO DE 2015. 

Estabelece a categorização dos municípios pertencentes 
às regiões turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro, definido 
por meio da Portaria MTur n.º 313, de 3 de dezembro de 
2013, e dá outras providências. 

PORTARIA 8 DE 6 DE 
JANEIRO DE 2017 

Institui o Programa de Qualificação Internacional em 
Turismo e Hospitalidade. 

PORTARIA N.º 39, DE 10 
DE MARÇO DE 2017 
 

Estabelece regras e critérios para a formalização de 
instrumentos de transferência voluntária de recursos, para 
execução de projetos e atividades integrantes do Programa 
Turismo e respectivas Ações Orçamentárias, e dá outras 
providências. 

PORTARIA 46, DE 4 DE 
ABRIL DE 2017  
 

Institui o Canal Braços Abertos, com o objetivo de 
promover a elevação da qualidade no atendimento ao turista 
e aperfeiçoamento profissional, no âmbito da plataforma de 
engajamento e aprendizagem – PEA, destinadas aos 
profissionais que atuam na linha de frente do turismo. 

PORTARIA N.º 47, DE 12 
DE ABRIL DE 2017 
 

Art. 1º fica instituída comissão técnica interministerial 
para dar cumprimento ao disposto no item 9.1 do acórdão n.º 
311/2017 - plenário, do tribunal de contas da união, que 
recomenda ao Ministério do Turismo que elabore, em 
conjunto com os ministérios do meio ambiente e da 
cultura, uma Política Nacional de Gestão do Patrimônio 
Mundial da Humanidade. 

PORTARIA MTUR N.º 39, 
DE 10 DE MARÇO DE 2017 

Estabelece regras e critérios para a formalização de 
instrumentos de transferência voluntária de recursos, para 
execução de projetos e atividades integrantes do Programa 
Turismo e respectivas Ações Orçamentárias, e dá outras 
providências. 

PORTARIA N.º 30, DE 7 DE 
FEVEREIRO DE 2018 

Altera os arts. 1º, 2º e 7º da Portaria MTur n.º 144, de 27 de 
agosto de 2015, que estabelece a categorização dos 
municípios pertencentes às regiões turísticas do Mapa 
do Turismo Brasileiro, definido por meio da Portaria MTur 
n.º 313, de 3 de dezembro de 2013, e dá outras providências. 

PORTARIA N.º 74, DE 2 DE 
ABRIL DE 2018 

Institui o Programa Nacional de Desenvolvimento e 
Estruturação do Turismo – Prodetur+Turismo, aprova o 
documento com as Diretrizes Estratégicas do Programa e 
institui o Selo+Turismo. 

PORTARIA N.º 105, DE 20 
DE JUNHO DE 2018 

Disciplina o Cadastro dos Prestadores de Serviços 
Turísticos - Cadastur instituído pela Portaria MTur n.º 130, 
de 26 de julho de 2011, e dá outras providências. 

PORTARIA N.º 171, DE 14 
DE NOVEMBRO DE 2018 

Altera a Portaria n.º 74, de 2 de abril de 2018, que institui o 
Programa Nacional de Desenvolvimento e Estruturação 

http://www.turismo.gov.br/legislacao/
http://www.turismo.gov.br/legislacao/
http://www.turismo.gov.br/legislacao/
http://www.turismo.gov.br/legislacao/
http://www.turismo.gov.br/portaria-nº-39,-de-10-de-março-de-2017.html
http://www.turismo.gov.br/portaria-nº-39,-de-10-de-março-de-2017.html
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do Turismo – Prodetur+Turismo, aprova o documento com 
as Diretrizes Estratégicas do Programa e institui o 
Selo+Turismo. 

PORTARIA 
INTERMINISTERIAL N.º 
182, DE 13 DE DEZEMBRO 
DE 2018 

Institui o Código de Conduta destinado à proteção e ao 
enfrentamento da violência sexual contra crianças e 
adolescentes. 

PORTARIA N.º 192, DE 27 
DE DEZEMBRO DE 2018 

Estabelece critérios para a atualização do Mapa do 
Turismo Brasileiro, instituído pela Portaria MTur n.º 313, de 
3 de dezembro de 2013, e dá outras providências. 

PORTARIA N.º 271, DE 23 
DE AGOSTO DE 2019 

Define o Mapa do Turismo Brasileiro 2019 e dá outras 
providências. 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

No âmbito estadual, destaca-se a Lei N.º 13.792 de 18 de julho de 2006, a 

qual institui o Plano Estadual da Cultura, do Turismo e do Desporto do Estado de 

Santa Catarina - PDIL - em conformidade com os objetivos estratégicos de governo 

definidos no Plano Plurianual, visando estabelecer políticas, diretrizes e programas 

para a cultura, o turismo e o desporto do Estado de Santa Catarina. 

Conforme o artigo 2º da lei supracitada, o Plano Estadual da Cultura, do 

Turismo e do Desporto do Estado de Santa Catarina - PDIL - baseia-se na aplicação 

dos seguintes critérios43: 

I. incentivo e valorização de todas as formas de expressão cultural; 

II. integração com as políticas de comunicação, ecológica, educacional e de 

lazer; 

III. proteção das obras, objetos, documentos, monumentos naturais e outros 

bens de valor histórico, artístico, científico e cultural; 

IV. criação de espaços e equipamentos públicos e privados, destinados a 

manifestações artístico-culturais; 

V. preservação da identidade e da memória catarinense; 

VI. concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro às entidades 

culturais municipais e privadas, em especial à Academia Catarinense de 

Letras e ao Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina; 

VII. concessão de incentivos, nos termos da lei, para a produção e difusão de 

bens e valores culturais, como forma de garantir a preservação das 

tradições e costumes das etnias formadoras da sociedade catarinense; 

 
43 Fonte: www.sol.sc.gov.br/index.php/institucional/legislacao/4-lei-13792-06-pdil/file. Acesso em: 28 
jul. 2019.  
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VIII. integração das ações governamentais no âmbito da cultura, esporte e 

turismo; 

IX. abertura dos equipamentos públicos para as atividades culturais; 

X. criação de espaços públicos equipados para a formação e difusão das 

expressões artístico-culturais; 

XI. autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações quanto a 

sua organização e funcionamento; 

XII. destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto 

educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento; 

XIII. tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional; 

XIV. proteção e incentivo às manifestações desportivas de criação nacional; 

XV. educação física como disciplina de matrícula obrigatória; 

XVI. fomento e incentivo à pesquisa no campo da educação física; 

XVII. promoção e incentivo ao turismo como fator de desenvolvimento social e 

econômico; 

XVIII. preservação, recuperação e manutenção dos recursos naturais, 

artísticos e históricos do Estado de Santa Catarina; 

XIX. incentivo às vocações turísticas locais que favoreçam o ingresso ou 

reingresso das pessoas na vida econômica pela criação de emprego e 

renda; 

XX. incentivo e apoio ao desenvolvimento de sistemas produtivos locais na 

direção de uma maior agregação de valor, com a incorporação de novas 

tecnologias, cultura, design e conhecimento; 

XXI. incentivo à integração da cultura, turismo e esporte; 

XXII. promoção turística do Estado de Santa Catarina de forma regional; e 

XXIII. promoção e incentivo ao turismo como fator de desenvolvimento 

econômico e social, de divulgação, de valorização e preservação do 

patrimônio cultural e natural, respeitando as peculiaridades locais, 

coibindo a desagregação das comunidades envolvidas e assegurando o 

respeito ao meio ambiente e à cultura das localidades exploradas, 

estimulando sua autossustentabilidade. 

Ressaltam-se, ainda, as diretrizes básicas que norteiam as ações de 

implementação do Plano Estadual da Cultura, do Turismo e do Desporto do Estado 

de Santa Catarina – PDIL - no que tange ao turismo e à cultura: 
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I – Para o turismo: 

a) estruturar os atrativos turísticos do Estado; 

b) implementar o Programa Nacional de Regionalização do Turismo no 

Território Catarinense; 

c) garantir a sustentabilidade das destinações turísticas do Estado; 

d) apoiar os serviços e consolidar as pesquisas sobre o turismo de Santa 

Catarina; 

e) estimular, apoiar e conceder incentivos à participação de empresas e da 

população do Estado nos empreendimentos turísticos; e 

f) conscientizar a comunidade para o turismo em sentido amplo. 

II – Para a cultura: 

a) organizar o mercado cultural do Estado; 

b) viabilizar a implantação de uma rede integrada sobre cultura no Território 

Estadual; 

c) resgatar a herança cultural e o patrimônio imaterial no Estado; e 

d) difundir a cultura, tanto interna como externamente, do Estado de Santa 

Catarina. 

Ainda sobre a legislação estadual, importa frisar o reconhecimento de Nova 

Trento como Capital Catarinense do Turismo Religioso, conforme Lei Estadual n° 

15.184, de 2010.  

Posto isso, observa-se que Nova Trento possui um amplo arcabouço legal em 

prol da conservação do patrimônio cultural local e do meio ambiente, bem como do 

desenvolvimento urbano e turístico. 

 

Quadro 13. Identificação das principais políticas públicas ligadas ao urbanismo, 

meio ambiente, cultura e turismo 

LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO – 
PROMULGADA EM 
4/04/1990 

Art. 146 O Município promoverá e incentivará o turismo 
como fator de desenvolvimento social e econômico. 
Art. 147 A política de desenvolvimento urbano, executada 
pelo Poder Público Municipal, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem-estar de seus habitantes. 
§ 1º O Plano Diretor aprovado pela Câmara Municipal de 
implantação e observância obrigatória, é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana.  
Art. 152 O Poder Público proporcionará incentivos 
especiais, definidos em lei a todos os que edificarem 
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obras, com características típicas italianas, dentro de 
padrões e locais preestabelecidos pelo Poder Público. 
 Art. 168 O Município estimulará o desenvolvimento das 
ciências, das artes, das letras e da cultura em geral. 
Parágrafo único. A política cultural do Município de Nova 
Trento será definida com ampla participação popular, 
baseada nos seguintes princípios: 
I – incentivo e valorização de todas as formas de expressão 
cultural; 
II – proteção das obras, objetos, documentos, 
monumentos, e outros bens de valor histórico, artístico, 
científico e cultural; 
III – preservação da identidade e da memória 
Neotrentina; 
IV – concessão de apoio administrativo, técnico e 
financeiro às entidades culturais, em especial a Banda 
Padre Sabatini e ao Círculo Trentino; 
V – criação de espaços públicos para a formação e difusão 
das expressões artístico-culturais; 
VI – incentivo a difusão do idioma italiano com a 
manutenção de cursos específicos, onde todos possam 
aprender ou aperfeiçoar o mesmo. 
 Art. 183 O órgão municipal responsável pela preservação 
e conservação do meio ambiente fiscalizará o cumprimento 
da Leis Federal, Estadual e Municipal relativas ao meio 
ambiente. 
Art. 185 As queimadas serão proibidas, ressalvando-se os 
casos previstos no Código do Meio Ambiente do Município. 

LEI ORÇAMENTÁRIA 
ANUAL LOA – 2019 (LEI Nº 
2694/2018) 

Lei prevê gastos de aproximadamente R$ 700.000 mil para 
os setores de Cultura e Turismo do município.  
Lei 2701/2019 (art. 2º) – abre crédito suplementar no valor 
de R$175.000,00 para o FUNDO DE 
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO. 

LEI N.º 2.649/2017 – 
INSTITUI O CONSELHO 
MUNICIPAL 
DE TURISMO (COMTUR) E 
REESTRUTURA O FUNDO 
MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO 
TURÍSTICO, CRIADO PELA 
LEI MUNICIPAL N.º 1.533, 
DE 25 DE ABRIL DE 1997, O 
QUAL PASSA A 
DENOMINAR=SE FUNDO 
MUNICIPAL 
DE TURISMO (FUMTUR), E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Turismo – 
COMTUR, órgão colegiado vinculado à Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo para conjugação de 
esforços entre o Poder Público e a sociedade civil 
organizada, de caráter deliberativo e consultivo para o 
assessoramento do Município de Nova Trento em questões 
relacionadas ao desenvolvimento turístico do Município. 
Art. 6º O Fundo Municipal de Desenvolvimento Turístico - 
FUMDETUR, criado pela Lei municipal nº 1.533, de 25 de 
abril de 1997, fica reestruturado nos termos desta Lei, 
passando a denominar-se Fundo Municipal de Cultura 
e Turismo – FUMTUR, cuja gerência, execução e 
controle do Fundo são de competência do Secretário 
Municipal de Administração e Finanças. 
(...) 

LEI N.º 266/2009 
PLANO DIRETOR DO 
MUNICÍPIO DE NOVA 
TRENTO – ALTERADO 
PELA LEI COMPLEMENTAR 
N.º 663/2017  

Art. 1º Fica instituído, por meio da presente Lei e de seus 
anexos, o Plano Diretor Participativo do Município de Nova 
Trento, Estado de Santa Catarina, instrumento básico da 
política de desenvolvimento territorial e urbanístico local, 
denominado oficialmente Plano Diretor Participativo do 
Município de Nova Trento. 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/n/nova-trento/lei-ordinaria/1997/153/1533/lei-ordinaria-n-1533-1997-cria-o-fundo-de-desenvolvimento-turistico-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/n/nova-trento/lei-ordinaria/1997/153/1533/lei-ordinaria-n-1533-1997-cria-o-fundo-de-desenvolvimento-turistico-e-da-outras-providencias
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Parágrafo único. O plano plurianual, as diretrizes 
orçamentárias, o orçamento anual, os planos, os 
programas e projetos urbanísticos, assim como os 
demais instrumentos municipais de desenvolvimento 
territorial e urbanístico deverão incorporar os princípios, 
as diretrizes, os objetivos e as prioridades contidos 
nesta Lei. 

LEI N.º 1.736/2000 – 
INSTITUI O CÓDIGO DE 
ZONEAMENTO E USO DO 
SOLO DO MUNICÍPIO DE 
NOVA TRENTO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS  

Art. 1º Esta Lei, tem por objetivo disciplinar o uso e a 
ocupação do solo no Município de Nova Trento, de acordo 
com as diretrizes do Plano Diretor, do qual é parte 
integrante. 
Art. 4º Pelo Macrozoneamento, o Município fica dividido 
nas seguintes Regiões Homogêneas, de acordo com o 
mapa de Macrozoneamento, anexo à esta Lei: (...) 
V – Área Especial: áreas de preservação ambiental e 
paisagística, por trata-se de patrimônio Turístico. 
Art. 6º A área urbana fica dividida nas seguintes zonas, 
conforme o uso a que se destinam: (...) 
VI – Zonas de Preservação Permanente; 
VII – Zona do Vígolo de Interesse Especial Turístico 
Religioso; 
VIII – Zona do Vígolo Norte;  
(...) 

LEI N° 2714/2019 
POLÍTICA MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO 

Artigo 1 – A Política Municipal de Saneamento Básico 
reger-se-á pelas disposições desta Lei, de seus 
regulamentos e das normas administrativas deles 
decorrentes e tem por finalidade assegurar a proteção 
da saúde da população e a salubridade do meio 
ambiente urbano e rural, além de estabelecer diretrizes, 
e disciplinar o planejamento para execução das ações de 
saneamento básico do Município. 
Parágrafo único. A Política Municipal de Saneamento 
Básico compreende:  
– o Plano Municipal de Saneamento Básico;  
– o Fundo de Saneamento Básico;  
– o modelo institucional para a prestação dos serviços;  
– a definição do ente e das normas de regulação e 
fiscalização; 
– os parâmetros para a garantia do acesso a toda 
população dos serviços de saneamento para o 
atendimento essencial à saúde pública;  
– os direitos e os deveres dos usuários;  
– os instrumentos de controle social;  
– os procedimentos de avaliação sistemática da 
eficácia da prestação dos serviços;  
– os mecanismos de cooperação entre os entes 
federados e de integração com políticas correlatas; e  
– o sistema de informações dos serviços articulado ao 
SNIS/SINISA/Agência Reguladora. 

LEI N.º 2.645/2017 – DISPÕE 
SOBRE A CRIAÇÃO E 
MANEJO DAS RESERVAS 
PARTICULARES DE 
PROTEÇÃO NATURAL 
MUNICIPAL 

Art. 2º As RPPNs terão por objetivo a proteção de recursos 
naturais e a conservação da diversidade biológica 
representativa da região, somente se admitindo, em seus 
limites, o uso indireto, vedado o consumo, a coleta, o dano 
ou a destruição dos recursos naturais.  
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Art. 3º As RPPNs poderão ser utilizadas para o 
desenvolvimento de atividades científicas, culturais, 
educacionais, recreativas, interpretativas e turísticas, de 
acordo com o seu Plano de Manejo e o disposto na Lei 
Federal n.º 9.985/2000. 
Art. 11 O proprietário poderá requerer a Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças isenção ou redução 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU 
para a área reconhecida com Reserva Particular do 
Patrimônio Natural. 

LEI N.º 2642/2017  
CRIAÇÃO DA DIRETORIA 
NEOTRENTINA DE 
TRÂNSITO – DINETRAN E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

Art. 2º Compete a DINETRAN: 
(…) 
II – planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de 
veículos, pedestres e animais, e promover o 
desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas; 
(...) 
V – estabelecer, em conjunto com órgão de polícia de 
trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de 
trânsito; 
(...) 
X – implantar, manter, operar e fiscalizar, o sistema de 
estacionamento rotativo pago nas vias; 
XI – arrecadar valores provenientes de estada e remoção 
de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas 
superdimensionadas ou perigosas; 
(...)  

LEI N.º 2.688/2018 
CRIAÇÃO DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE CULTURA 

Art. 1º O Sistema Municipal de Cultura de Nova Trento – 
SMC, nos termos dos arts. 23, V, 24, IX e 215, da 
Constituição Federal, e arts. 11, V, 168 e 190, § 1º, V, 
da Lei Orgânica do Município, fica organizado na forma 
desta Lei. 
Parágrafo único. O Sistema Municipal de Cultura – SMC 
integra o Sistema Nacional de Cultura – SNC e se constitui 
no principal articulador, no âmbito municipal, das 
políticas de cultura, estabelecendo mecanismos de 
gestão compartilhada com os demais entes federados e a 
sociedade civil.  
Art. 8º A política cultural deve ser transversal, 
estabelecendo uma relação estratégica com as demais 
políticas públicas, em especial com as políticas de 
educação, comunicação social, meio ambiente, turismo, 
esporte, lazer, saúde e segurança pública.  

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

A análise desse arcabouço legal possibilitou identificar que o município possui 

um vasto conjunto de políticas públicas que contribuem com o processo de 

desenvolvimento sustentável do turismo, todavia, para que os resultados sejam 

satisfatórios para a sociedade, faz-se necessária a efetiva implantação das diretrizes 

e ações previstas na legislação e, acima de tudo, a fiscalização de todo o processo 
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de desenvolvimento turístico, de modo a potencializar a geração de resultados 

positivos para os moradores e para os turistas.   

 

3.4 IMPACTOS E LIMITAÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DA CAPACIDADE DE 

GESTÃO PÚBLICA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO NÍVEL 

LOCAL E NO CONJUNTO DA ÁREA TURÍSTICA  

 

No que tange às políticas públicas, o município de Nova Trento conta com um 

conjunto de instrumentos legais que orientam a prática de questões relacionadas ao 

desenvolvimento do turismo e a outras áreas que apresentam relação direta com a 

atividade, dentre elas a cultura, o trânsito e o meio ambiente.  

Destarte, importa salientar a abordagem da Lei Orgânica do Município em 

relação às atividades turísticas, cultura, urbanismo e meio ambiente em Nova Trento, 

tendo como principais exemplos:   

a) a responsabilidade do poder público municipal na promoção e no 

desenvolvimento da atividade turística na cidade – “Turismo como fator de 

desenvolvimento social e econômico”; 

b) dentro da política de desenvolvimento urbano prevista, identifica-se a 

previsão de incentivos especiais, definidos em lei a todos os que edificarem 

obras com características típicas italianas dentro de padrões e locais 

preestabelecidos pelo Poder Público. Contudo, há necessidade de definição 

do padrão arquitetônico e a criação de uma lei que estabeleça os incentivos.  

No mesmo cenário destaca-se a Lei n.º 2.649/2017, que instituiu o Conselho 

Municipal de Turismo e reestruturou o Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR). 

Essa lei define que o COMTUR compor-se-á de membros que deverão representar os 

segmentos ligados ao desenvolvimento do turismo no município, tratando-se de órgão 

consultivo e deliberativo. Prevê, ademais, quem serão os representantes do poder 

público, da iniciativa privada e do terceiro setor que comporão o Conselho.  

Diante desse estatuto legal, insta ressaltar a existência de normas de captação 

e aplicação de recursos para o fomento de atividades turísticas, como o Fundo 

Municipal de Turismo – FUMTUR, sendo que, por meio dele, os recursos podem ser 

captados de: doações de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, nacionais 

ou estrangeiras e contribuições de qualquer natureza; recursos provenientes de 

convênios; valores de cessão de espaços públicos para exploração comercial; 
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eventos de cunho turístico e de negócios e o resultado de suas bilheterias quando não 

revertidos a título de cachês ou direitos; venda de publicações turísticas editadas pelo 

COMTUR; participação na renda de filmes e vídeos de propaganda turística do 

município; produto de operações de crédito, realizados pelo COMTUR, observada a 

legislação pertinente e destinadas a esse fim específico etc.  

Outro aspecto legal de grande relevância refere-se ao Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Nova Trento. Esse plano prevê como diretriz específica 

de promoção do desenvolvimento econômico o fomento ao turismo religioso, rural, 

ecológico e de aventura (art. 293, IV). Além disso, o Plano define áreas de especial 

interesse ambiental e turístico (áreas de especial interesse turístico – art. 133), 

espaços ambientalmente protegidos, áreas de especial interesse de comércio, áreas 

de especial interesse religioso, entre outras. 

Ainda na seara da tutela urbanística, importa sublinhar a vigência da Lei n.º 

1.736/2000, que instituiu o Código de Zoneamento e Uso do Solo do município de 

Nova Trento, o qual, dentre outras determinações elementares ao desenvolvimento 

urbano, define (pelo macrozoneamento) como “área especial” as áreas de 

preservação ambiental e paisagística, por trata-se de patrimônio Turístico, e, além 

disso, destina o Capítulo IX para a tutela dos edifícios e áreas adjacentes de 

patrimônio histórico. Aqui também se nota uma particular atenção ao desenvolvimento 

do turismo no local, a exemplo do art. 6º, VII, que divide a área urbana em zonas como 

a “Zona do Vígolo de Interesse Especial Turístico Religioso”. 

No que se refere ao meio ambiente, a recente lei n.º 2.714/2019 instituiu a 

Política Municipal de Saneamento Básico, de premente necessidade e fundamental 

importância para a salubridade do meio urbano e rural, que resultará em grande 

impacto positivo no município. Assim, partindo da análise da Lei Orçamentária Anual 

de 2019 de Nova Trento, conclui-se que há grande investimento para a estruturação 

e efetivação da política municipal de saneamento (R$ 2.552.000,00 – destinados à 

SAMAE). 

Nessa perspectiva ambiental, reporta-se com particular destaque à Lei n.º 

2.645/2017, que institui a previsão de Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Municipal, autorizando os proprietários de imóveis que preencherem os requisitos 

descritos nessa lei a solicitarem ao Município a sua transformação em RPPN, as quais 

somente poderão ser utilizadas para o desenvolvimento de atividades científicas, 

culturais, educacionais, recreativas, interpretativas e turísticas, de acordo com o seu 
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Plano de Manejo e com o disposto na Lei Federal n.º 9.985/2000. Além disso, há um 

esforço real do município em fomentar e incentivar a criação dessas Reservas, 

considerando-se o disposto no artigo 11 da referida lei, que prevê a possibilidade de 

isenção ou redução do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU 

para a área reconhecida com Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Outrossim, dentre os principais instrumentos legais do município, é de se 

ressaltar, ainda, a criação do SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC de Nova 

Trento (Lei n.º 2.688/2018), coordenado pela Secretaria de Cultura e Turismo, a qual 

tem suas atribuições e competência definidas pela mencionada lei. Dessa forma, 

encontra-se presente nessa legislação o reconhecimento da forte inter-relação da 

cultura com o turismo, onde ainda cabe sublinhar a importância da articulação do 

Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) com as instâncias do Sistema 

Municipal de Cultura e Turismo, visando assegurar a integração, funcionalidade e 

racionalidade do sistema e a coerência das políticas públicas de cultura 

implementadas nesse sistema.  

Além do Fundo Municipal de Turismo, outro aspecto importante relacionado à 

alocação de recursos públicos para o fomento do turismo de Nova Trento consiste na 

Lei Orçamentária Anual (LOA). Nesse cenário, a Lei Orçamentária indica que, em 

2019, o poder público de Nova Trento prevê gastos no âmbito da cultura e turismo de, 

aproximadamente, R$ 700.000,00, com destaque para a abertura de crédito 

suplementar (Lei N° 2.701/2019 – art. 2º) no valor de R$ 175.000,00, destinados para 

o FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.  

De outra parte, Nova Trento também conta com uma recente legislação voltada 

à ordenação e à fiscalização do trânsito no município, objetivando planejar, projetar, 

regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais, bem como 

promover o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas, entre outras 

finalidades. Trata-se de um estatuto de relevante interesse social, que tem influência 

direta na qualidade de vida dos habitantes e em tantas outras áreas, como no turismo, 

uma vez que o município recebe grande quantidade de turistas aos finais de semana 

e feriados, especialmente no entorno do Santuário de Santa Paulina, o que aumenta 

consideravelmente o fluxo de veículos e pedestres nesse período. Portanto, é 

imprescindível não só o devido planejamento e a ordenação do trânsito, como também 

a sua efetiva implantação e fiscalização. 
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4. ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS DE NOVA TRENTO 

 

4.1 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO MEIO AMBIENTE QUE JÁ 

TENHAM SIDO CAUSADOS POR ATIVIDADES TURÍSTICAS  

 

4.1.1 Identificação de áreas degradadas 

 

De acordo com o Art. 1° da Resolução CONAMA N° 001/86, considera-se 

impacto ambiental como: 

(...) qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 
das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 
I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II – As atividades sociais e econômicas; 
III – a biota; 
IV – As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V – A qualidade dos recursos ambientais. 
 

Por meio de visitas realizadas no período de setembro de 2019 a novembro de 

2019, foram identificadas poucas áreas com alguma degradação em função do uso 

público, incluindo o uso turístico. Esse fato pode ser explicado em virtude do amplo 

território de Nova Trento, em torno de 402,852 km2, ou seja, praticamente a mesma 

extensão territorial de países como Seicheles (455 km²), Andorra (453 km²), Barbados 

(430 km²) e a reduzida demanda de turistas, ao longo do ano, na maior parte do 

território.  

Entre os principais impactos identificados, destaca-se o descarte inadequado 

de lixo nos acessos a diversos atrativos de Nova Trento. Nota-se que o descarte 

ocorre de forma inadequada, mesmo em locais onde foram identificadas lixeiras para 

o descarte de resíduos. Além disso, há poluição visual causada por inúmeras placas 

de divulgação presentes ao longo do percurso da SC-410, assim como na via de 

acesso ao Santuário de Santa Paulina. Observa-se, ainda, no entorno do Santuário 

de Santa Paulina, poluição visual causada por placas de divulgação, parte delas de 

empresas turísticas e de apoio ao turismo, em péssimo estado de conservação. 
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Figura 34. Registro do impacto visual causado pelo uso indiscriminado de placas de 

divulgação turística 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

Também foram constatados impactos visuais e ambientais ocasionados pela 

ocupação e divulgação das empresas, sem qualquer tipo de controle e/ou fiscalização 

no entorno do Santuário de Santa Paulina. 

 

Figura 35. Registro do impacto visual e ambiental causado pela ocupação sem 

controle e fiscalização no entorno do Santuário de Santa Paulina 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 
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4.1.2 Áreas suscetíveis à degradação 

 

Apesar de Nova Trento possuir o Plano Diretor Participativo do Município 

(Lei Complementar n° 266, de 02 de janeiro de 2009), que tutela no seu art. 13 o 

zoneamento do município e define nos artigos subsequentes os objetivos e 

orientações para o processo de desenvolvimento rural e urbano, verifica-se que a falta 

de fiscalização e de controle do processo de uso e de ocupação do solo (incluindo 

aqueles relacionados ao uso turístico) pode resultar numa série de impactos e na 

degradação do meio ambiente.  

Dentre as áreas mais suscetíveis à degradação estão a Macrozona Urbana de 

Nova Trento, a Macrozona Urbana da Claraíba e a Zona de Proteção Ambiental 

do Morro da Onça e Morro da Cruz, isso devido à concentração do uso turístico 

nestas áreas.  

 Com relação à Macrozona Urbana de Nova Trento, as principais áreas 

sujeitas à degradação são: 

• Zona de Especial Interesse Cultural – ZEIC (Vígolo) 

Vetor: ocupação imobiliária fora dos parâmetros definidos em lei e especulação 

imobiliária decorrente do desenvolvimento turístico. 

• Área de Especial Interesse Religioso da Santa Paulina – AEIR 

Vetor: ocupação imobiliária fora dos parâmetros definidos em lei e especulação 

imobiliária decorrente do desenvolvimento turístico. 

• Zona de Ocupação Restrita – ZOR (Cascata e Espraiado) 

Vetor: ocupação imobiliária fora dos parâmetros definidos em lei e especulação 

imobiliária decorrente do desenvolvimento turístico.  

• Área de Especial Interesse Ambiental e Turístico – AEIAT 1 e 2.  

Vetor: ocupação imobiliária fora dos parâmetros definidos em lei e especulação 

imobiliária decorrente do desenvolvimento turístico.  

O processo de desenvolvimento imobiliário pode se dar em continuidade ao 

desenvolvimento da região do Vigolo e devido à saturação daquela região.  

Na Macrozona Urbana da Claraíba, a principal área sujeita à degradação é a 

Zona de Uso Limitado – ZUL, principalmente em função da ocupação imobiliária fora 

dos parâmetros definidos em lei e da especulação imobiliária decorrente do fluxo 

rodoviário, incluindo o fluxo turístico entre os municípios de São João Batista, Brusque 

e Nova Trento.  
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Na Zona de Proteção Ambiental do Morro da Onça e Morro da Cruz, a 

principal área sujeita à degradação é aquela anexa às Áreas de Especial Interesse 

Ambiental e Turístico – AEIAT 1 e 2.  

Vetor: ocupação imobiliária fora dos parâmetros definidos em lei e especulação 

imobiliária decorrente do desenvolvimento turístico.  

Vetor: pisoteamento; produção e descarte irregular de lixo; molestamento da fauna e 

supressão da mata causados pela realização de trilhas e caminhadas no ambiente 

natural ao longo do trajeto para se chegar ao pico do Morro da Cruz.  

Nota-se, ainda, a possibilidade de degradação ambiental na Macrozona do 

Entorno da Sede e na Macrozona de Proteção Ambiental da Serra do Tijucas, 

caso o Ecoturismo passe a ser promovido e fomentado no município.  

Nesse sentido, em função da realização de trilhas e caminhadas para acesso 

ao Monte Barão de Charlach e ao Morro da Bela Vista, pode-se esperar a 

degradação causada pelo pisoteamento, produção e descarte irregular de lixo, 

molestamento da fauna e supressão da mata. 
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Figura 36. Identificação das principais macrozonas sujeitas à degradação pelo uso turístico 

 

Fonte: elaborada pelo autor, a partir de Plano Diretor Municipal de Nova Trento (2019).
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4.2 GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA 

 

A Gestão Ambiental do município de Nova Trento está a cargo da Secretaria 

de Agricultura e Meio Ambiente, localizada a Rua Nereu Ramos, nº 97, Centro – 

Telefone: (48) 3267-3279/3267-3280. 

Dentre as competências da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Nova 

Trento, destaca-se o desenvolvimento de programas que visem a conscientização da 

comunidade quanto à preservação ambiental, em conjunto com as entidades 

estaduais conveniadas e parceiras - EPAGRI e CIDASC, conforme a Lei n.º 1.130, de 

28 de maio de 1991 (SAMA,2019). 

Conforme informações obtidas no site Prefeitura Municipal de Nova Trento, a 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente conta com uma equipe de 6 servidores, 

incluindo secretário, técnico agrícola, técnico administrativo, médico veterinário e 

biólogo (SAMA, 2019).  

O município de Nova Trento conta com políticas de gestão ambiental, entre as 

quais cita-se: 

• Lei Nº 266/2009 – Dispõe sobre o Plano Diretor do município de Nova Trento 

– alterado pela Lei Complementar n.º 663/2017; 

• Lei N° 2714/2019 – Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento 

Básico; 

• Lei Nº 2.645, de 11 de maio de 2017 - Dispõe sobre a criação e manejo das 

Reservas Particulares de Proteção Natural Municipal; e 

• Lei Nº 1.736, de 29 de dezembro de 2000 - Institui o Código de Zoneamento 

e Uso do Solo do município de Nova Trento e dá outras providências. 

Somado aos instrumentos legais apresentados anteriormente, o poder público 

municipal desenvolve ações e projetos voltados à melhoria da gestão e à conservação 

dos recursos naturais existentes em Nova Trento, refletindo diretamente na atividade 

turística:  

• Coleta seletiva 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê, até 2031, a universalização da 

coleta seletiva, com o processamento de material reciclável e o envio apenas dos 

rejeitos aos aterros sanitários. Atualmente, o serviço de coleta seletiva de lixo em Nova 

Trento é realizado por uma empresa terceirizada, com recolhimento nas localidades 
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do Centro, Mato Queimado, Besenello, Santo Antonin, Claraíba, Indaiá, Morro da 

Onça, Espraiado, Cascata, Vígolo, Frederico, Ponta Fina Sul, Velha, João Bayer 

Sobrinho, Salto até Ponte e Trinta Réis (PMNT, 2019). 

 

• 1ª Parada de Conscientização Ambiental 

Realizada em 2018, a ação foi idealizada em parceria com a Polícia Militar 

Ambiental de Tijucas, Apremant – Associação Neotrentina de Preservação do Meio 

Ambiente de Nova Trento, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente e empresas locais. Dentre os objetivos da ação estão a 

conscientização da comunidade sobre a importância da preservação da natureza por 

meio da proposição de reflexões, a partir do tema: “Meio Ambiente é Questão de 

Educação”. 

 

• Campanha “Cidade Limpa” 

Realizada em 2018, a ação foi criada em parceria entre a Prefeitura Municipal 

de Nova Trento, NEOTUR e a CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas. A campanha teve 

por objetivo conscientizar a população local e os proprietários de imóveis e terrenos 

quanto à manutenção e limpeza de suas propriedades. 

Embora as leis e ações mencionadas anteriormente não estejam diretamente 

ligadas ao turismo, é importante mencionar a relevância da legislação ambiental e das 

ações ambientais do município de Nova Trento, considerando-se que parte dos 

atrativos locais se localizam em áreas naturais.  

No âmbito estadual, a gestão ambiental está a cargo do Instituto do Meio 

Ambiente (IMA), sediado em Florianópolis/SC, que dispõe de 16 Gerências Regionais 

distribuídas no território catarinense. A entidade da esfera pública estadual atua na 

gestão de 10 Unidades de Conservação, na fiscalização para evitar a degradação dos 

recursos naturais do Estado, no licenciamento ambiental, em programas de prevenção 

e atendimentos a acidentes com cargas perigosas, em atividades de 

geoprocessamento, na elaboração de estudos e pesquisas ambientais e na realização 

de levantamentos de balneabilidade de praias (IMA, 2019).    

As 16 Gerências de Desenvolvimento Ambiental do IMA estão situadas nos 

seguintes municípios catarinenses: Blumenau, Caçador, Canoinhas, Chapecó, 

Concórdia, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Concórdia, Joinville, Lages, 

Mafra, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Tubarão.  
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Da mesma forma que os municípios de Águas Mornas, Angelina, Anitápolis, 

Antônio Carlos, Biguaçu, Canelinha, Florianópolis (Sede), Governador Celso Ramos, 

Major Gercino, Palhoça, Rancho Queimado, São Bonifácio, São João Batista, São 

José, São Pedro de Alcântara, Santo Amaro da Imperatriz, Tijucas, Bombinhas, 

Itapema e Porto Belo, Nova Trento é atendido pela Gerência de Desenvolvimento 

Ambiental (GDA) de Florianópolis/SC. 

GDA – Florianópolis 

Endereço: Rua Jornalista Juvenal Melchíades de Souza, 101.  

Bairro: Estreito – Florianópolis/SC. 

Fones: (48) 3665-4650/3665-4651/3665-4636. 

E-mail: fpolis@ima.sc.gov.br 

 

4.3 GESTÃO AMBIENTAL NAS EMPRESAS PRIVADAS    

 

Conforme abordado no Subcapítulo 1.2, em Nova Trento existem 

aproximadamente 7044 empresas de hospedagem e alimentação (MTE, 2019), das 

quais 40 foram identificadas com potencial para atender a demanda turística local.  

Para identificar a gestão ambiental nas empresas privadas, aplicou-se no mês 

de novembro de 2019 uma pesquisa junto aos meios de hospedagem e 

estabelecimentos de alimentos & bebidas. Obteve-se o retorno de 25 empresas, das 

quais 80% afirmaram possuir gestão familiar, enquanto 20% delas possuem gestão 

realizada por profissionais do mercado.  

Ainda no tocante à gestão ambiental, verificou-se que 68% das empresas 

pesquisadas avaliam o seu desenvolvimento ambiental entre o nível 6 e 10, sendo 

que 1 equivale a “precário” e 10 equivale a “altamente desenvolvido”.  

Dentre as empresas pesquisadas, 100% realizam algum tipo de ação ambiental 

em suas operações. De acordo com o levantamento, das ações ambientais 

executadas pelas empresas respondentes, destacam-se a coleta e descarte seletivo 

de resíduos (100%), uso de lâmpadas de baixo consumo (96%), aquisição de insumos 

locais (64%), incentivo à reutilização de toalhas (16%), captação da água da chuva 

(12%) e reutilização da água (12%). 

 

 
44 Subsetor IBGE: Alimentos e Bebidas; e Alojamento e Comunicação. 



134 

 

 

Gráfico 19. Identificação das ações ambientais realizadas pelas empresas em Nova 

Trento 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

Essas iniciativas identificadas demonstram que a maioria das empresas que 

participaram da pesquisa45 possui algum engajamento em relação à sustentabilidade 

ambiental e que estão colocando em prática ao menos uma ação ambiental em suas 

operações.  

Porém, a mesma pesquisa constatou que as empresas de Nova Trento não 

possuem um plano de gestão ambiental. Além disso, não foi identificado por parte 

das empresas, nem mesmo das entidades e instituições ligadas aos segmentos de 

hospitalidade do município, qualquer tipo de iniciativa ou Programa de Certificação 

Ambiental.  

Dessa forma, entende-se relevante a criação de um Programa de Certificação 

de Excelência de Empresas Turísticas de Nova Trento, que estabeleça critérios 

relacionados, ao menos, à sustentabilidade ambiental e social (acessibilidade, 

valorização de pessoal local, valorização de produtos locais etc.), de modo a incentivar 

um maior engajamento das empresas com o desenvolvimento sustentável do turismo 

 
45 Nota-se que a amostra da pesquisa representa 62,50% das empresas identificadas como empresas 
turísticas, mas demonstra um padrão das empresas turísticas e de apoio ao turismo de Nova Trento.  



135 
 

 

e, ainda, uma busca contínua pela melhoria da qualidade na prestação de serviços 

aos visitantes.  

 

4.4 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE TERRITORIAL  

 

O município de Nova Trento promulgou em 1990 a Lei Orgânica, na qual, em 

seu Capítulo II, trata das questões referentes à Política Urbana.  

De acordo com Art. 147 da Lei Orgânica em análise, o Plano Diretor, aprovado 

pela Câmara Municipal, constitui-se como instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana. Dentre outras questões, o Art. 147 determina 

que a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes. Já o Plano Diretor Participativo do Município de Nova Trento foi instituído 

pela Lei Complementar n° 266, de 2 de janeiro de 2009, tendo seu art. 1º o definido 

como instrumento básico da política de desenvolvimento territorial e urbanístico do 

município.  

De acordo com o Art. 5º, a política de desenvolvimento urbano do município de 

Nova Trento conta com os seguintes objetivos gerais:  

I. a exploração sustentável do potencial econômico do Município, tanto nas 

áreas urbanas quanto nas rurais, por meio de políticas de ampliação das 

atividades industriais, comerciais e turísticas, bem como de políticas de 

desenvolvimento rural que fortaleçam o cooperativismo e incentivem a 

diversificação da produção agrícola, baseadas na capacitação profissional e 

que visem à geração de emprego e renda; 

II. o fomento ao desenvolvimento social, reforçando a identidade cultural e 

a cidadania, preservando os costumes, tradições, gastronomia, história 

e religiosidade da população municipal, através da criação de associações 

e cooperativas comunitárias; 

III. a proteção, conservação e recuperação do patrimônio ambiental, 

através de uma política municipal de meio ambiente e de uma política de 

saneamento básico, tendo como base a educação e a conscientização 

ambiental. 

Cabe destacar, ainda, a questão da estruturação espacial, cujas diretrizes 

gerais são definidas pelo Art. 4 da Lei n° 266/2009, destacando-se:  
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I. garantia do direito à cidade sustentável, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento básico e ambiental, à infraestrutura 

urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 

para as presentes e futuras gerações; 

II. gestão democrática, por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 

de desenvolvimento urbano; 

III. planejamento do desenvolvimento da cidade, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do Município e do território sob 

sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do 

crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 

IV. oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços 

públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às 

características locais; 

V. adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de 

expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade 

ambiental, social e econômica do Município e do território sob sua área de 

influência; 

VI. adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira 

e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo 

a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição 

dos bens pelos diferentes segmentos sociais; 

VII. proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 

construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 

arqueológico. 

Ressaltam-se, ainda, os objetivos das Macrozonas, Zona de Preservação 

Permanente e Zona de Preservação Ambiental em relação às atividades turísticas 

em Nova Trento. Nesse sentido, o Artigo 17 da Lei N° 266/2009 aponta o potencial 

para o desenvolvimento de turismo rural como um dos objetivos da Macrozona Rural 

do Pitanga. Já o Artigo 24 cita a promoção e o desenvolvimento do turismo rural, 

turismo de aventura e turismo ecológico como um dos objetivos previstos para a 

Macrozona de Preservação Ambiental da Serra do Tijucas. 
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 O artigo 26 da Lei n° 266/2009 menciona que a Zona de Preservação 

Permanente do Morro Pelado possui potencial para turismo ecológico e de 

aventura. O artigo 27, por sua vez, menciona a promoção e o desenvolvimento de 

turismo rural, turismo de aventura e turismo ecológico como um dos objetivos da 

referida Zona de Preservação. Em relação aos objetivos da Zona de Preservação 

Ambiental do Morro da Onça e da Cruz, o Artigo 30 cita a promoção e o 

desenvolvimento do turismo de aventura, ecológico e religioso. 

Conforme os Artigos 122 e 125, dentre os objetivos específicos da Área de 

Preservação Permanente do Vígolo e Área de Preservação Permanente da Velha, 

destaca-se o desenvolvimento do turismo ecológico e educativo.  

Nessa linha, é importante ressaltar os objetivos da Área Especial de Interesse 

Religioso de Santa Paulina, sendo eles:  

I. valorizar e preservar a ambiência do Complexo Religioso do Santuário da 

Santa Paulina; 

II. ordenar as construções que abrigam lojas e quiosques de venda de artigos 

religiosos; 

III. alargar as calçadas da Rua Madre Paulina, facilitando os deslocamentos de 

pedestres, visitantes e moradores locais. 
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5. CONSOLIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

5.1 VALORAÇÃO PONDERADA DOS PRODUTOS TURÍSTICOS OU SEGMENTOS 

DE TURISMO EM RELAÇÃO AOS MERCADOS-META 

 

5.1.1 Produtos e segmentos atualmente consolidados em Nova Trento  

 

Atualmente, o Turismo Religioso constitui-se como segmento turístico 

consolidado de Nova Trento, sendo responsável, segundo a Pesquisa de Demanda 

Turística 2018, por pouco mais de 40% dos turistas que visitam o município, 

principalmente em virtude do Santuário de Santa Paulina. 

Porém, a maior parte dos visitantes (92,64%) são excursionistas e passantes, 

sendo apenas 6,21% turistas, ou seja, ainda que o Turismo Religioso seja uma 

importante força motriz do desenvolvimento turístico e econômico do município, ainda 

é pequena a parcela de turistas que visitam e se hospedam no município, o que, aliado 

ao potencial religioso presente no município e ainda pouco explorado (Santuário de 

Nossa Senhora do Bom Socorro, Oratório do Calvário, Caminho de Santa Paulina – 

Amabilíssimo, etc.), somado à integração com a atratividade do Santuário de Santa 

Paulina, permitirá o desenvolvimento de produtos e serviços turísticos capazes de 

ampliar a demanda, o gasto médio e a permanência de visitantes no município.  

Especificamente em relação à permanência de visitantes, é nítida a 

característica do fluxo turístico de Nova Trento, o qual se concentra especialmente 

aos finais de semana, férias e feriados prolongados, e assim, mantém a oferta de 

estabelecimentos de alimentos e bebidas aberta quase exclusivamente apenas nesse 

período.  

Ademais, o Turismo Religioso pode passar a ser oferecido de forma integrada 

a novos produtos e segmentos emergentes do Turismo de Nova Trento, ampliando 

ainda mais os impactos positivos do turismo no município.  

Nesse aspecto, ressalta-se principalmente a possibilidade de integração de 

ações e produtos do Turismo Religioso com o Turismo Étnico-Cultural e o Turismo 

Rural. 
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5.1.2 Linhas de produtos ainda emergentes ou não explorados que têm maior 

potencial ou possibilidade de crescimento em Nova Trento 

 

Assim como o Turismo Religioso foi identificado como um segmento turístico 

consolidado em Nova Trento, existem também segmentos com potencial de 

desenvolvimento no destino, mas que atualmente apresentam pouca relevância para 

a economia do turismo, geralmente em virtude de fatores ligados à infraestrutura, 

oferta de produtos e serviços, promoção, entre outros.  

O Turismo Étnico-cultural ainda tem um papel secundário no processo de 

desenvolvimento turístico do município, mas tem na gastronomia, no patrimônio 

histórico-cultural e nas festividades, em especial na Festa Incanto Trentino (que em 

2019 registrou sua 27ª edição), um grande fator de atratividade, desde que se consiga 

desvencilhar a imagem turística de Nova Trento, única e exclusivamente, da imagem 

do Santuário de Santa Paulina.  

Em virtude das características territoriais do município, verifica-se que o 

Ecoturismo, o Turismo de Aventura e o Turismo Rural (Agroturismo) constituem-

se como segmentos que também merecem destaque no cenário turístico de Nova 

Trento, principalmente em razão de atrativos como o  Morro da Cruz, o Monte Barão 

de Charlach e a provável inclusão de Nova Trento no percurso do “Caminho da Mata 

Atlântica”, esta última sendo projetada como uma trilha com mais de 3,5 mil 

quilômetros, passando por cinco estados e mais de 70 unidades de conservação 

ambiental, que vai seguir toda a cadeia montanhosa da Serra do Mar, desde o Parque 

Nacional dos Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, até o Parque Estadual do 

Desengano, no Rio de Janeiro.  

Ademais, nota-se que o fato de a contemplação da natureza ser apontada como 

um dos motivadores da visitação por aproximadamente 12% dos turistas que visitam 

o destino corrobora a relevância do segmento de ecoturismo para Nova Trento.  

Ao respeito do Turismo de Aventura, ressalta-se o forte crescimento da 

demanda de pessoas que praticam o cicloturismo, atividade que tem recebido atenção 

especial do Poder Público Municipal e que, em conjunto com associações de ciclismo, 

vem fomentando a criação de roteiros locais e intermunicipais de cicloturismo.  

Já em relação ao Turismo Rural (Agroturismo), apesar de ainda ser uma 

atividade incipiente no município, verifica-se um grande potencial de desenvolvimento 

em função do número considerável de propriedades agropecuárias, da previsão na 
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Lei Orgânica do Município para o desenvolvimento da atividade e da possibilidade de 

integração desse segmento com o do Turismo Étnico-Cultural, do Ecoturismo, do 

Turismo de Aventura e do Turismo Desportivo.  

Por fim, nota-se que o Turismo Desportivo se apresenta como um segmento 

que tem potencial para atrair uma demanda considerável de turistas para Nova Trento. 

Conforme exposto no Subcapítulo 1.1, atividades como corridas de rua, corridas 

rústicas e corridas de montanha estão entre as principais atividades que têm atraído 

atletas amadores e espectadores para o município. Somado a isso, é importante 

mencionar a realização de eventos de esportes radicais que atraem atletas nacionais 

e internacionais, com destaque para a modalidade de Drift-Trike.  

Cabe ainda ressaltar o fato de o Turismo Desportivo contribuir para o 

incremento do fluxo de visitantes, não somente nas cidades sedes dos eventos, mas 

também nas cidades do entorno, dentre as quais se incluem São João Batista, 

Botuverá, Brusque, Canelinha, Leoberto Leal e Major Gercino. 

Diante do exposto, salienta-se a necessidade de concentrar esforços na 

estruturação, organização e desenvolvimento de produtos turísticos dos segmentos 

citados, com o intuito de ampliar a competitividade de Nova Trento e ampliar a 

demanda de turistas no município ao longo do ano. Somado a isso, a formatação de 

produtos turísticos relacionados aos segmentos supracitados poderá contribuir para a 

promoção e conservação dos atrativos existentes no município, sendo considerados 

essenciais para o desenvolvimento de todos os segmentos da oferta turística do 

município, fomentando, assim, a geração de receita e empregos no destino.   

 

5.2 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS CRÍTICAS DE INTERVENÇÃO EM CADA 

PRODUTO E DOS ATORES LOCAIS QUE SÃO NECESSÁRIOS MOBILIZAR   

 

5.2.1 Turismo Religioso 

 

O Turismo Religioso que se desenvolve em Nova Trento está quase 

completamente atrelado à peregrinação e às romarias, em sua maioria (70,37%) por 

visitantes de classes C e D, que se deslocam ao município com automóvel próprio 

(90%) e permanecem menos de 24 horas (92,64% são excursionistas e passantes), 

conforme informações da Pesquisa de Demanda Turística 2018 (SANTUR, 2018).  
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Dessa forma, são ações críticas para a organização do setor e ampliação da 

permanência e gasto médio dos visitantes:  

• criação de área específica no site de turismo da SETUR com orientação 

sobre o Turismo Religioso no município (romarias, peregrinações, rotas e 

roteiros, eventos religiosos etc.; 

• implantação de estrutura de acesso modelo para os Caminhos Religiosos de 

Nova Trento (piso nivelado e demarcado; pontos de parada com mobiliário 

urbano adequado; sistema de sinalização e interpretação turística; etc.); 

• reurbanização do trajeto entre o centro da cidade e o Santuário de Santa 

Paulina; 

• requalificação do entorno do Santuário de Santa Paulina; 

• fortalecimento da fiscalização de trânsito, autuação e aplicação das medidas 

administrativas cabíveis por infração de circulação, estacionamentos e 

paradas, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do 

Poder de Polícia de Trânsito, conforme definido no Art. 2º da Lei Nº 2642, de 

24 de abril de 2017, no entorno do Santuário de Santa Paulina; 

• implantação de Grupo de Fiscalização de Propaganda e Vendedores no 

entorno do Santuário de Santa Paulina, de modo a qualificar o ambiente e 

coibir a prática de promoção dos negócios por meio de vendedores externos 

que tentam “tirar os clientes” dos concorrentes; 

• criação de Rota Religiosa que incentive os visitantes a conhecerem todos 

os atrativos religiosos do município. A rota pode ser implantada para visita a 

pé ou de automóvel e deve incluir a implantação de sinalização de orientação 

e interpretação turística, pontos de parada/descanso com mobiliário urbano 

e área para realização de preces, estacionamentos etc.  

 

5.2.2 Turismo Étnico-Cultural 

 

O fortalecimento do segmento do Turismo Étnico-Cultural de Nova Trento está 

ligado à valorização dos aspectos relacionados à história e à cultura da colonização 

do município, em especial, aos imigrantes italianos que se estabeleceram no 

município a partir de 1875, vindos da região de Trento, norte da Itália.  
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Apesar do município possuir, inclusive no seu nome, referência à Itália, não é 

evidente a valorização dos aspectos ligados à cultura e à história da imigração, a não 

ser em função da pintura de postes de iluminação com as cores da bandeira italiana, 

da gastronomia (de certa forma, ligada aos hábitos e aos costumes dos imigrantes) e 

da realização de festas de tradição italiana.  

Nesse sentido, existem ações de responsabilidade do poder público e da 

iniciativa privada capazes de tornar o município uma referência no âmbito da 

atratividade turística relacionada à etnia italiana, quais sejam: 

• criação de novo Programa de Comunicação e Promoção Turística que 

enfatize os aspectos étnico-culturais e naturais do município (marca turística, 

website, páginas em redes sociais, material impresso etc.). Ação integrada 

com a NEOTUR; 

• implantação de novo mobiliário urbano (ponto de ônibus, bancos, lixeiras, 

sistema de sinalização turística etc.) com referência à Itália ou 

especificamente à região/província de Trento. Ação integrada com a 

Secretaria de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento; 

• criação de Programa de Valorização Turística de grupos de folclore, 

música e dança de referência cultural italiana e Calendário Oficial de 

apresentações étnico-culturais. Ação integrada com a NEOTUR; 

• criação de Programa de Design de Artesanato com identidade cultural. 

Ação integrada com o Sebrae/SC; 

• criação de experiências turísticas étnico-culturais que coloquem o turista 

em contato com a história e a cultura italiana do município. Ação integrada 

com a NEOTUR. 

Além das ações críticas supracitadas, são apresentadas ações 

complementares ao processo de fortalecimento do Turismo Étnico-Cultural de Nova 

Trento: 

• criação de referência arquitetônica (Arquitetura Trentina) a ser utilizada por 

novos empreendimentos e de lei que regulamente o art. 152 da Lei Orgânica 

de Nova Trento, que define que o Poder Público proporcionará incentivos 

especiais, definidos em lei a todos os que edificarem obras, com 

características típicas italianas, dentro de padrões e locais preestabelecidos 
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pelo Poder Público. Ação integrada com a Secretaria de Transportes, Obras, 

Serviços Urbanos e Planejamento; e Câmara Municipal de Vereadores; 

• criação de evento de gastronomia italiana com participação de Chefs da 

província de Trento. Ação integrada com a NEOTUR; 

• criação de produtos gastronômicos exclusivos, de referência italiana, (Palha 

Italiana de Nova Trento, Tiramissú de Nova Trento etc.) para serem 

comercializados nos estabelecimentos de alimentos e bebidas do município 

e que possam ser tornar elementos de atratividade da demanda turística. 

Ação integrada com a NEOTUR; 

• criação de Programa de Intercâmbio Cultural com as cidades coirmãs de 

Nova Trento (Roncegno Terme, Novaledo e Besenello), de modo a 

participarem ativamente das ações descritas acima. Ação integrada com a 

NEOTUR; 

• criação de Festival de Música Italiana, com apresentação de artistas 

brasileiros e italianos. Ação integrada com a NEOTUR.  

 

5.2.3 Ecoturismo 

 

Com o intuito de ampliar a competitividade do segmento de ecoturismo em 

Nova Trento, faz-se necessária a implementação de um conjunto de ações, dentre 

elas: 

• ampliação do sistema de sinalização e interpretação turística, visando 

facilitar o acesso dos visitantes aos atrativos de ecoturismo existentes no 

município e ampliar a experiência turística (ação cooperada entre órgãos 

municipais de turismo e infraestrutura);  

• criação de um Plano de Promoção e Comunicação do Ecoturismo de Nova 

Trento, de modo que a oferta de ecoturismo no município seja comunicada 

ao mercado turístico de maneira eficaz (ação pode ser implementada em 

parceria entre o conselho Municipal de Turismo, Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo e a Neotur); 

• instalação de lixeiras seletivas nas áreas públicas e nas propriedades 

particulares que dão acesso aos atrativos (a ação pode ser executada em 

parceria entre a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de 
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Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento e donos das 

propriedades); 

• elaboração de levantamento de atrativos e equipamentos turísticos 

relacionadas ao segmento de ecoturismo que apresentem condições 

técnicas para a implantação de estruturas de acessibilidade para pessoas 

com deficiência e mobilidade reduzida (a ação pode ser executada em 

parceria entre a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de 

Cultura e Turismo e Neotur); 

• elaboração do Plano de Manejo e Projeto de Sinalização das Trilhas46 para 

prática de montanhismo, trekking, caminhadas e mountain-bike (a ação pode 

ser executada em parceria entre a Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente, Secretaria de Cultura e Turismo, Neotur e Associação de 

Ecoturismo, Preservação e Aventura do Vale do Itajaí – ASSEPAVI); 

• elaboração de Plano de Gestão de Riscos de Atividades de Ecoturismo e 

Capacitação de Atores Envolvidos para atuar no caso de incidentes e 

acidentes ocorridos nas trilhas do município (a ação pode ser executada em 

parceria entre a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de 

Cultura e Turismo, Neotur, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 

Civil e ASSEPAVI). 

 

5.2.4 Turismo de Aventura  

 

Em Nova Trento, o segmento de Turismo de Aventura está representado 

principalmente pelas atividades de cicloturismo. Com o intuito de fortalecer esse 

segmento na região, aponta-se a necessidade de implementação das seguintes 

ações: 

• elaboração de um calendário de eventos ciclísticos em Nova Trento, 

contendo informações como datas, trajetos, entre outros. A ação pode ser 

realizada em conjunto com a Secretaria de Cultura e Turismo, NEOTUR e 

associações de cicloturismo;  

 
46 Sugere-se seguir a mesma metodologia utilizada pelo ICMBio para a implantação das trilhas de longo 
percurso do Brasil. 
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• implantação de ciclofaixas, ciclovias e ciclorrotas em todos os trajetos das 

Rotas e Roteiros de Cicloturismo do município. A ação pode ser realizada 

em conjunto com a Secretaria de Cultura e Turismo, associações de 

cicloturismo, a Diretoria Neotrentina de Trânsito – DINETRAN, Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria de Transportes, Obras, Serviços 

Urbanos e Planejamento; 

• instalação de parklets para bicicletas nos equipamentos turísticos e de apoio 

ao turista em Nova Trento, bem como em áreas públicas, demonstrando, 

assim, a hospitalidade aos cicloturistas e demais visitantes (Parceiras para 

implementar a ação: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria 

de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Transportes, Obras, 

Serviços Urbanos e Planejamento, empresários locais); 

• implantação de rotas de cicloturismo devidamente sinalizadas (sinalização 

horizontal e vertical/aérea) e que possibilitem a integração entre os atrativos 

de diferentes municípios da região (parceiras para implementar a ação: 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente, Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e 

Planejamento, associações de cicloturismo, Diretoria Neotrentina de 

Trânsito – DINETRAN e Instância de Governança do Vale Europeu); 

• instalação de bicicleta station nas principais rotas percorridas pelos 

cicloturistas na região, funcionando como parada de manutenção rápida e 

lavagem de bicicletas (parcerias para realizar a ação: empresários locais). 

 

5.2.5 Turismo Desportivo 

 

O fortalecimento do Turismo Desportivo em Nova Trento envolve a oferta de 

incentivos fiscais e tributários para os organizadores dos eventos esportivos, 

de modo a fazer com que a realização do evento no município possa ser mais 

interessante e vantajosa do que em destinos turísticos concorrentes.  

Ademais, observa-se a necessidade de ampliar a infraestrutura esportiva e de 

apoio à prática desportiva instalada em Nova Trento, tais como:  

• ampliação de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, inclusive integrando as 

localidades turísticas do Vale Europeu;  
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• implantação de sistema de sinalização de pontos adequados para a prática 

de esportes (circuito de corridas, Drift-Trike, mountain-bike, ciclismo); 

• instalação de quadras esportivas em praças e outras áreas públicas do 

município de Nova Trento; 

• incentivo à oferta de serviços de apoio, treinamento e guarda de 

equipamentos desportivos, como bicicletas; 

• implantação de pontos para estacionamento e reparo de bicicletas; 

sinalização indicativa do percurso; treinamento dos colaboradores de 

estabelecimentos de turismo; e apoio ao turismo para que saibam como 

disponibilizar informações aos esportistas etc.  

Sugere-se, ainda, a implantação de uma estrutura modelo para ao menos uma 

modalidade esportiva (como, por exemplo, uma rota sinalizada para caminhadas, 

trekking, cicloturismo e mountain bike), de modo a criar uma imagem de destino 

desportivo, atraindo praticantes e eventos para o município.  

A viabilização dessas ações pode ser realizada por meio de articulação da 

Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 

Secretaria de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento e Neotur. 

 

5.2.6 Turismo Rural (Agroturismo) 

 

O desenvolvimento do Turismo Rural (Agroturismo) no município de Nova 

Trento deve ser estruturado pela base. portanto, a melhor forma de promover o 

desenvolvimento desse segmento é ATRAVÉS da contratação dA consultoria 

especializada da Associação de Agroturismo da Acolhida na Colônia.  

Haja vista já existir incentivo para o desenvolvimento desse segmento na Lei 

Orgânica do Município, a intervenção inicial deve ser a identificação de proprietários 

rurais com interesse de integrar o processo de desenvolvimento do Turismo Rural 

(Agroturismo), ESPECIALMENTE na Macrozona Rural do Pitanga, NA Macrozona de 

Preservação Ambiental da Serra do Tijucas e NA Zona de Preservação Permanente 

do Morro Pelado, TODAS citadas na Lei Orgânica municipal. 

A próxima etapa deve ser a realização de Palestra de Sensibilização da 

Acolhida na Colônia, com os proprietários rurais interessados em participar do 

processo e, na continuidade, a contratação da consultoria e execução das ações 

previstas no contrato com a associação.  
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Entre as ações a serem implementadas após a contratação da associação, que 

provavelmente farão parte do Plano de Trabalho, destacam-se:  

• diagnóstico Participativo das propriedades rurais; 

• visita de Benchmarking em um destino onde a Acolhida na Colônia possui 

membros; 

• implantação de ações de estruturação e melhoria nas propriedades rurais 

participantes; 

• cursos de capacitação para atuação com o Agroturismo; 

• elaboração da Política Comercial das propriedades rurais; e 

• inserção das informações das propriedades no site da Acolhida na Colônia. 

Todas as ações previstas no processo de desenvolvimento do Turismo Rural 

(Agroturismo) devem ser executadas de forma integrada com a Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente e a EPAGRI. 

Por se tratar de um processo novo, a perspectiva é que com o início do 

planejamento ainda em 2020, a oferta de produtos do Turismo Rural (Agroturismo) de 

Nova Trento tenha início entre os anos de 2021 e 2022.  

 

5.3 POSIÇÃO ATUAL DA ÁREA NO MERCADO TURÍSTICO VERSUS SEU 

POSICIONAMENTO POTENCIAL 

 

Nova Trento é um destino com um grande potencial turístico, especialmente 

em função de seus atrativos ligados à religiosidade e à cultura, bem como à sua 

proximidade de importantes centros emissores de turistas e seu acesso facilitado, seja 

por via aérea, por meio do Aeroporto Internacional de Florianópolis e do Aeroporto 

Internacional de Navegantes, ou via terrestre, por meio de rodovias como a SC180 e 

SC410. 

Ao logo dos anos, Nova Trento se fortaleceu como o principal destino do 

Turismo Religioso em Santa Catarina e segundo destino que mais recebe romeiros 

no Brasil em função do grande fluxo de peregrinos e turistas que visitam o Santuário 

de Santa Paulina, considerada a primeira santa brasileira. 

Além disso, o potencial do Turismo Étnico-cultural se destaca em Nova Trento 

em virtude de seus museus, da autenticidade de celebrações da cultura italiana 
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(principalmente a Festa Incanto Trentino), da gastronomia típica italiana e dos vinhos 

produzidos no município. 

Nessa perspectiva, orienta-se a criação de um posicionamento do destino 

turístico Nova Trento focado numa experiência ativa e diversificada, baseada nos 

segmentos turísticos do Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo Étnico-Cultural e 

Turismo Desportivo.  

Ressalta-se, conforme observado ao longo do presente documento, a 

necessidade de Novo Trento investir não apenas na promoção e comunicação desse 

posicionamento, mas em sua infraestrutura, a fim de atrair uma demanda mais 

qualificada e que valorize os recursos, a cultura e a história da região. Nesse contexto, 

faz-se necessária a formatação de produtos turísticos que atendam às necessidades 

e expectativas dos segmentos citados anteriormente. 

Além disso, mediante a devida estruturação dos equipamentos turísticos, haja 

vista o baixo índice atual de empreendimentos adaptados para receber o público PCD 

no município, Nova Trento pode tornar-se um destino referência no âmbito do 

Turismo Acessível nacional.  

Observa-se, ainda, que Nova Trento dispõe de uma oferta razoável de espaços 

para realização de eventos corporativos, sociais e de entretenimento (14 espaços, que 

totalizam uma capacidade de 2.566 pessoas), parte deles gerando atratividade e 

considerável fluxo turístico. Todavia, verifica-se que com uma nova curadoria e 

orientação em relação aos segmentos prioritários, será possível reorganizar e ampliar 

o Calendário de Eventos, visando atrair, ao longo do ano, públicos específicos que 

poderão se interessar por eventos ligados aos seus distintos interesses.  

Com relação à oferta de serviços, verifica-se que Nova Trento dispõe de uma 

oferta de meios de hospedagem e de estabelecimentos de alimentos & bebidas 

capazes de atender novos fluxos turísticos que eventualmente poderão ser criados, 

principalmente ao longo da semana.  

Menciona-se, ainda, a necessidade de uma articulação do poder público com o 

mercado de agenciamento receptivo, visando estimular as agências da região a 

criarem experiências capazes de atender as necessidades e expectativas do 

público, tendo em vista o número limitado de produtos turísticos sendo 

comercializados atualmente.  

De maneira geral, percebe-se que Nova Trento dispõe de oferta turística 

original (atrativos) de potencial e diversificação relevante, todavia, há necessidade de 
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se ampliar a oferta de infraestrutura nos atrativos. No que diz respeito à oferta derivada 

(equipamentos e serviços turísticos), há uma carência de modernização e ampliação, 

o que naturalmente ocorrerá com a ampliação da demanda e diversificação dos 

segmentos da oferta turística do destino. 

Tais fatos indicam, portanto, a necessidade de incentivos e investimentos 

para a implantação, ampliação e melhoria dos atrativos e equipamentos 

turísticos de Nova Trento para que, a partir de então, aliado às ações de 

estruturação, desenvolvimento, promoção e comercialização de produtos e serviços 

turísticos, o município possa ampliar a demanda, permanência e gasto médio de 

turistas, ocupando cada vez mais uma posição de destaque no cenário turístico 

brasileiro.  

Por fim, registra-se a imprescindibilidade de que esses produtos sejam 

apresentados de forma organizada aos principais mercados emissores, 

principalmente na internet, uma das mais importantes ferramentas de informação e 

comercialização de produtos e serviços turísticos. 

 

5.4 ESTRUTURAÇÃO DA MATRIZ SWOT 

 

A Análise SWOT47 objetiva identificar as forças e fraquezas do turismo da 

região turística de Nova Trento, com o intuito de estabelecer o diagnóstico completo 

da atividade no destino, além das oportunidades e ameaças para o desenvolvimento 

da atividade em curto, médio e longo prazo. 

A identificação dessas forças internas e externas permite, portanto, a definição 

de uma série de ações com o intuito de: 

• potencializar as forças do destino de modo a gerar maior competitividade 

para o turismo; 

• fortalecer os aspectos identificados como fraquezas; 

• investir nas oportunidades identificadas no ambiente externo; 

• monitorar as ameaças e agir para neutralizá-las ou diminuir a sua 

interferência no desenvolvimento do destino. 

 
47 SWOT é um termo em inglês que se refere a um conjunto de quatro palavras: Strengths, 
Weaknesses, Opportunities e Threats. Traduzidas para o português, elas significam “Forças”, 
“Fraquezas”, “Oportunidades” e “Ameaças”. 
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A análise microambiental (Forças e Fraquezas) considerou um total de 63 

variáveis, as quais foram classificadas em função de seu desempenho: Força 

Importante, Força menos Importante, Aspecto Neutro, Fraqueza menos Importante e 

Fraqueza Importante.  

As forças importantes são fatores que contribuem fortemente para o 

desenvolvimento do turismo, seja pelo seu diferencial, pela sua eficácia e/ou 

eficiência, influenciando, inclusive, a imagem positiva de um destino turístico. 

As forças menos importantes são aquelas consideradas pontos fortes, as 

quais também contribuem para o turismo, seja direta ou indiretamente, no entanto, no 

estágio atual, não são capazes de diferenciar o destino em função de sua 

performance/existência. 

Os aspectos neutros são aqueles que se encontram em um estágio de 

desempenho neutro, ou seja, que não influenciam positiva ou negativamente o 

desenvolvimento do turismo e, em muitos casos, são considerados aspectos que 

apenas cumprem com a sua função básica. 

Já as fraquezas menos importantes são os aspectos negativos que precisam 

de ajustes para que tenham uma contribuição ou participação efetiva no processo de 

desenvolvimento turístico de um destino, seja direta ou indiretamente. 

Por fim, as fraquezas importantes são os aspectos mais negativos do destino 

no momento, capazes de denegrir a imagem da localidade enquanto destino turístico, 

as quais, consequentemente, devem ser tratadas para que possam ser neutralizadas 

ou até para que possam se transformar em forças do destino. 

Com relação à análise macro ambiental do turismo de Nova Trento (Ameaças 

e Oportunidades), considerou-se a situação atual do turismo no município e, a partir 

dessa verificação, foi realizada uma identificação de forças externas, tanto positivas 

quanto negativas, que poderiam interferir no desenvolvimento do turismo. 

As ameaças e oportunidades ao desenvolvimento do turismo de Nova Trento 

foram organizadas em função de 6 (seis) categorias: econômicas, ambientais, 

políticas, tecnológicas, sociais e competitividade. 

A identificação de cada uma das ameaças e oportunidades visa facilitar a 

visualização do cenário no qual o turismo de Nova Trento está inserido e, a partir do 

reconhecimento prévio da análise do microambiente (forças e fraquezas), definir como 

utilizar as forças do turismo no destino para potencializar e investir nas oportunidades 
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identificadas e, ao mesmo tempo, utilizar essas mesmas forças e oportunidades para 

agir sobre as ameaças identificadas no ambiente externo.  

A tabela a seguir apresenta uma síntese da Análise SWOT48 do município, com 

destaque para as principais forças, fraquezas, ameaças e oportunidades que poderão 

contribuir ou interferir na ampliação da competitividade turística do destino. 

 
48 Consultar no Apêndice C a matriz completa de Análise das Forças e Fraquezas do turismo de Nova 
Trento. 
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Quadro 14. Síntese da Análise SWOT do turismo em Nova Trento. Matriz 1 – Infraestrutura 

 

 

 

 

MATRIZ 1 

INFRAESTRUTURA 

Forças 

Apesar de não existir um serviço de 

proteção ao turista, os índices de 

segurança do município são positivos 

(2.9). 

Há 2 aeroportos internacionais numa 

distância de menos de 100km do 

município (2.1.2). 

Nova Trento está próxima a importantes 

mercados emissores (São Paulo, 

Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de 

Janeiro) que possuem acesso facilitado 

pela Rodovia BR 101, principal rodovia 

de integração do Sul do Pais e de melhor 

conecção com a região Sudeste (2.1.1). 

 

Fraquezas 

Acesso rodoviário intrarregional não 

duplicado e sem boa sinalização noturna 

(2.1.1). 

A iluminação pública nos 

deslocamentos entre os conjuntos 

turísticos é deficiente (2.7). 

Inexistência de Sistema de Transporte 

Público no Destino (2.1.1.1). 

Deficiência da Estrutura Urbana nas 

Áreas Turísticas, em especial na região 

do Vígolo (1.2.5). 

Àreas turísticas, incluindo a região do 

Vígolo, sujeitas a enchentes e 

deslizamentos (2.5). 

Oportunidades 

Bancos de Fomento possuem linhas de 

crédito especiais para o turismo (até R$150 

milhões privado e a partir de R$10 milhões 

público).  

 

 

 

 

fraquezas x oportunidades 

Ampliar e articular a melhoria da 

infraestrutura básica e dos serviços 

públicos no município e entorno. 
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Ministério do Turismo abre editais de apoio à 

infraestrutura anual ou bianualmente.  

 

forças versus oportunidades 

 

 

 

Assegurar a viabilização de um sistema 

eficiente e seguro de mobilidade 

turística no destino. 

 

 

Ameças 

A falta de alinhamento com poder público 

estadual e federal pode dificultar o acesso a 

recursos.  

Desastres ambientais podem gerar 

incidentes e acidentes com moradores e 

turistas.  

 

forças versus ameaças 

 

 

fraquezas versus ameaças 

 

Ampliar a segurança e a satisfação do 

visitante. 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 
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Quadro 15. Síntese da Análise SWOT do turismo em Nova Trento. Matriz 1 – Produto Turístico 

 

 

 

 

MATRIZ 2 

PRODUTO TURÍSTICO 

Forças 

Existência de estrutura de 

qualificação profissional para o 

turismo nos municípios do 

entorno (1.3). 

Existência de atrativos 

culturais de grande atratividade 

(Santuário) (1.2.5). 

Existência de atrativos naturais 

(morros e vales) de média 

atratividade (1.2.5). 

Calendário Permanente de 

Eventos Programados (1.2.5). 

Custo dos serviços turísticos 

no município (1.2.5).  

Alto índice de Meios de 

hospedagem que aceitam a 

permanência de animais de 

estimação (70%) (1.2.1). 

Fraquezas 

Centro de Atendimento ao Turista opera 

somente em dias de semana e possui 

estrutura limitada (3.2). 

Folheteria turística atende parcialmente, 

apenas o deslocamento do visitante (3.2). 

Oferta, capacidade e diversificação 

moderada de Meios de Hospedagem 

(1.2.1). 

Oferta, capacidade e diversificação 

moderada de estabelecimentos de 

Alimentos e Bebidas (1.2.2) 

Ausência de atrativos noturnos (1.2.5). 

Ausência de oferta de produtos e serviços 

turísticos (1.2.5). 

Oferta limitada de espaço de eventos 

(1.2.4). 

Ausência de artesanato com identidade 

cultural (1.2.6). 
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Integração das empresas por 

meio da participação na Neotur 

(1.2.1 e 1.2.2). 

 

Oferta limitada de empreendimentos 

adaptados para pessoas com deficiência 

e/ou mobilidade reduzida (1.2.1 e 1.2.2). 

Presença digital limitada do Destino (3.2). 

Oportunidades 

 

Valorização do dólar deve estimular viagens 

domésticas (nov. 19). 

Bancos de Fomento possuem linhas de crédito 

especiais para o turismo (até R$150 milhões privado 

e a partir de R$10 milhões público).  

Atuação do SEBRAE na região - incentivo à inovação 

e melhoria do design de artesanato, capacitação de 

gestores de empresas turísticas e fomento à 

gastronomia local.  

68% dos viajantes brasileiros afirmaram que querem 

fazer viagens para caminhadas ou trilhas, para 

ciclismo (29%), para esportes aquáticos (27%), para 

tirar férias ou fazer um detox total (22%), para corrida 

(20%) e para fazer um retiro de ioga (14%) (Booking, 

2017). 

 

 

forças versus oportunidades 

 

 

Fomentar a diversificação da 

oferta turística e a integração 

com a oferta turística regional. 

 

 

 

 

 

fraquezas versus oportunidades 

 

 

Apoiar a capacitação de pessoal 

envolvido com a atividade turística e a 

melhoria da qualidade do artesanato 

local. 
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Ameças 

 

Situação econômica nacional instável faz Índice de 

Confiança do Consumidor recuar após 2 meses de 

alta (FGV, out.19) e pode gerar queda na demanda. 

Baixo número de cadastros no Cadastur e 

dificuldade de acesso a ações e a crédito. 

Competitividade turística dos destinos concorrentes 

(SP, MG, BA). 

Perda de demanda em função da baixa presença 

digital e de produtos comercializados em OTA´s. 

 

forças versus ameaças 

 

 

 

 

fraquezas versus ameaças 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 
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Quadro 16. Síntese da Análise SWOT do turismo em Nova Trento. Matriz 3 – Comercialização 

 

 

 

 

MATRIZ 3 

COMERCIALIZAÇÃO 

Forças 

 

 

Fraquezas 

Ausência de Planejamento de Marketing 

(3.2). 

Ações de Promoção do Destino 

limitadas a participação em feiras e 

material impresso (3.2). 

Website do Destino tem modelo padrão 

da FECAM, não tem foco nos visitantes, 

com baixo grau de atratividade e de 

funcionalidade para comercialização e 

deslocamento no município (3.2).  

Número quase inexistente de ofertas de 

pacotes turísticos para Nova Trento 

junto às principais operadoras de 

turismo (1.2.3). 

Oportunidades 

 

Praticamente 100% dos viajantes consultam a 

internet ao planejar ou realizar uma viagem, 

(Latin América Business School, ago. 2018). 

 

 

forças versus oportunidades 

 

 

 

fraquezas versus oportunidades 
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População digital no Brasil – 116 milhões (Ibge, 

2018).                        Smartphones são utilizados 

por 78% dos viajantes durante a jornada 

(inspiração, pesquisa, compra, experiência e 

pós viagem) (Google, 2014). 

35% das compras de viagem ocorrem em 

ambiente online, um crescimento de 10% desde 

2011. (Sebrae, 2015). 

Linhas de crédito especiais para o turismo a 

partir de R$10 milhões (poder público) podem 

ser usadas em promoção turística.  

Cresce a cultura POP e participação dos 

influenciadores digitais no processo de 

planejamento e aquisição de produtos 

turísticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencializar o marketing turístico do 

município, de modo inovador e 

segmentado. 

 

Promover uma presença digital eficiente 

do turismo de Nova Trento.  

Ameças 

Ampliação da competitividade e de ações de 

comunicação e marketing de destinos 

concorrentes.  

 

forças versus ameaças 

 

 

 

fraquezas versus ameaças 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 
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Quadro 17. Síntese da Análise SWOT do turismo em Nova Trento. Matriz 4 – Sustentabilidade 

 

 

 

 

MATRIZ 4 

SUSTENTABILIDADE 

Forças 

 

Acesso à Educação (1.3). 

Uso de Atrativos e Equipamentos 

Turísticos pela População (1.2.5). 

Estrutura e Legislação Mun. de Meio 

Ambiente (4.4) 

Rede Pública de Distribuição de Água 

(2.2). 

Ações de cunho ambiental nas 

empresas de turismo (4.3) 

Patrimônio Histórico e Cultural (1.2.5). 

Acessibilidade PCD nos Serviços e 

equipamentos privados (1.2.1 e 1.2.2). 

Fraquezas 

 

Empregos Gerados pelo Turismo (4,6% 

da pop. Econ. Ativa) (1.2.1 e 1.2.2). 

Sensibilização Turística da Comunidade 

(1.2.1 e 1.2.2). 

Rede Pública de Coleta e Tratamento de 

Esgoto (2.3). 

 

Oportunidades 

 

forças versus oportunidades 

 

fraquezas versus oportunidades 

 

Garantir a sensibilização da comunidade 

e dos atores envolvidos com o turismo 
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De acordo com o censo 2010, 23,9% da 

população brasileira apresenta algum tipo de 

incapacidade ou deficiência física.  

Políticas municipais apoiam e orientam o 

processo de desenvolvimento do turismo, 

cultura e meio ambiente.  

Bancos de Fomento possuem linhas de 

crédito especiais para o turismo (até R$150 

milhões privado e a partir de R$10 milhões 

público).  

 

Estimular o desenvolvimento turístico 

sustentável em Nova Trento e entorno. 

sobre a conservação ambiental, 

valorização cultural e resultados 

econômicos e sociais advindos do 

turismo. 

 

 

Ameças 

 

Falta de fiscalização do desenvolvimento 

imobiliário e ocupação do território urbano e 

rural.  

 

 

 

forças versus ameaças 

 

fraquezas versus ameaças 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 
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Quadro 18. Síntese da Análise SWOT do turismo em Nova Trento. Matriz 5 – Fortalecimento Institucional 

 

 

 

 

MATRIZ 5 

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 

Forças 

Criação de Roteiros no Destino (1.1.3.2) 

Estrutura Regional para Apoio ao 

Turismo (IG Vale Europeu) (3.1.2) 

Grau de Cooperação com o Governo 

Federal (3.1.3) 

Planejamento para o Destino e Atividade 

Turística 

Governança – IGR (3.2) 

Projetos de Cooperação Regional (3.1.2) 

Pesquisa de Oferta e Demanda (1.1.1) 

Fraquezas 

Estrutura limitada e número reduzido de 

pessoal na Secretaria de Turismo e 

Cultura (3.2). 

Baixa Promoção e Apoio à 

Comercialização (3.2). 

Inexistencia de Sistema de Estatísticas 

do Turismo (3.2). 

Falta de Medição dos Impactos da 

Atividade Turística (3.2). 

Baixo grau de Cooperação Público-

privada (1.2.1 e 1.2.2). 

 

Oportunidades 

 

SANTUR tem apoiado o fortalecimento e a 

profissionalização da gestão das IGRs de 

Santa Catarina. 

forças versus oportunidades 

 

Fortalecer a integração do produto 

turístico Nova Trento com o Vale 

Europeu. 

fraquezas versus oportunidades 

 

Promover uma gestão profissionalizada 

e a ampliação dos resultados da 

atividade turística no município. 
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SANTUR abriu consulta em novembro de 

2019 para demanda de projetos regionais de 

sinalização turística.  

IGR Vale Europeu tem buscado o 

aperfeiçoamento da gestão e a integração 

dos destinos.  

Bancos de Fomento possuem linhas de 

crédito especiais para o turismo (até R$150 

milhões privado e a partir de R$10 milhões 

público).  

 

 

Ameças 

 

Futura gestão executiva do município pode 

reduzir a estrutura, recursos e pessoal da 

Secretaria de Turismo e Cultura. 

Novos Secretários de Turismo que 

integrarem a IGR Vale Europeu podem 

desarticular o trabalho e executado. 

 

 

forças versus ameaças 

 

 

 

fraquezas versus ameaças 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor (201
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Nota-se, portanto, que existe uma série de variáveis relacionadas ao 

desenvolvimento turístico de Nova Trento capazes de impulsionar esse processo no 

território, assim como há situações que criam obstáculos ao desenvolvimento turístico 

do município e devem, portanto, ser corrigidas ou eliminadas, de modo a ampliar os 

resultados potenciais relacionados à valorização das primeiras.  

Da mesma forma, em relação ao ambiente externo, verificam-se diversas 

oportunidades de ampliar os resultados do turismo, caso sejam realizadas ações para 

mitigar as ameaças identificadas.  

Essa matriz subsidiará a elaboração das estratégias e ações que serão 

definidas para promover o desenvolvimento turístico de Nova Trento e farão parte do 

Produto III do Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo de Nova Trento.  
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6. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVA TRENTO – SC 

 

As estratégias determinam as grandes linhas de ação necessárias para a 

consecução dos objetivos propostos. Em função do diagnóstico realizado e das áreas 

críticas de intervenção identificadas, as estratégias devem determinar as prioridades 

de desenvolvimento da atividade turística na Área, considerando-se, pelo menos, os 

seguintes âmbitos de atuação: 

(i) o posicionamento turístico desejável para a Área e as estratégias de 

comercialização necessárias para sua consolidação; 

(ii) a valorização e a exploração dos atrativos turísticos principais; os produtos e os 

tipos/segmentos turísticos nos quais é necessário concentrar esforços e a seleção do 

portfólio estratégico de produtos-segmentos de demanda-meta; 

(iii) as infraestruturas e os serviços básicos requeridos; 

(iv) o quadro institucional requerido, com especial ênfase no apoio ao investimento 

turístico e ao fortalecimento da gestão pública de turismo e meio ambiente em nível 

local; e 

(v) as diretrizes socioambientais requeridas para preservar os ativos naturais e 

patrimoniais da Área Turística durante o desenvolvimento da atividade turística. 

A Matriz SWOT elaborada no Produto 2 foi definidora na elaboração das 

estratégias e ações para promover o desenvolvimento turístico de Nova Trento, haja 

vista terem sido criadas a partir do cruzamento das forças, fraquezas, ameaças e 

oportunidades identificadas pelo diagnóstico estratégico, utilizando-se a ferramenta 

da matriz SWOT para cada um dos seguintes componentes: infraestrutura e serviços 

básicos; produto turístico; comercialização; sustentabilidade; e fortalecimento 

institucional. 

Nesse sentido, a análise microambiental (forças e fraquezas) da matriz SWOT 

levou em consideração as diversas variáveis identificadas ao longo do diagnóstico do 

turismo em Nova Trento. 

Ainda em relação à análise macroambiental, no que toca às ameaças e 

oportunidades, considerou-se a situação atual do turismo em Nova Trento e, a partir 

de então, foi realizada a identificação de forças externas, tanto positivas quanto 

negativas, que poderiam interferir no desenvolvimento do turismo. 
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Dessa forma, as estratégias de desenvolvimento turístico de Nova Trento serão 

apresentadas para cada um dos componentes citados anteriormente e relacionadas 

aos objetivos que visam alcançar e aos itens correspondentes da matriz SWOT. 

 

6.1 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS 

 

Quanto à infraestrutura de Nova Trento, os pontos fortes identificados na matriz 

SWOT relacionam-se com: os índices de segurança do município, apesar de não 

existir um serviço de proteção ao turista; a presença de 2 aeroportos internacionais 

numa distância de menos de 100km do município; e a proximidade de Nova Trento 

em relação a importantes mercados emissores (São Paulo, Paraná, Rio Grande do 

Sul e Rio de Janeiro), que possuem acesso facilitado pela Rodovia BR 101, principal 

rodovia de integração do Sul do País e de melhor conexão com a região Sudeste. 

 No entanto, suas principais necessidades de infraestrutura e de serviços 

básicos são: a duplicação e a sinalização noturna do acesso rodoviário intrarregional; 

a ampliação do sistema de iluminação pública, especialmente nos corredores de 

acesso entre os conjuntos turísticos; a implantação de Sistema de Transporte Público 

e/ou turístico no destino; a implantação de estrutura urbana na região do Vígolo; e a 

solução para minimizar o risco de enchentes e deslizamentos nas áreas turísticas de 

Nova Trento, em especial a região do Vígolo. 

 Nesse sentido, a falta de alinhamento com o poder público estadual e federal 

pode dificultar o acesso a recursos necessários para solucionar questões de 

infraestrutura da competência desses poderes. 

 Em contrapartida, percebem-se como oportunidades ao desenvolvimento 

turístico local a disponibilidade de linhas de crédito especiais para o turismo e os 

editais de infraestrutura abertos anual ou bianualmente pelo Ministério do Turismo.  

 Com essas perspectivas, faz-se necessário implantar estratégias para melhorar 

a Infraestrutura e Serviços Básicos de Nova Trento, tendo como base a Matriz 1 – 

Infraestrutura da Análise SWOT, conforme quadro 19. 
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Quadro 19.  Estratégias de infraestrutura e serviços básicos – PDTT-Nova Trento 

Objetivos Estratégias 

Ampliar a oferta e a 
qualidade da infraestrutura 
básica e de apoio ao turismo 
de Nova Trento. 

Ampliar e articular a melhoria da infraestrutura básica e dos 
serviços públicos no município e entorno. 
 

Assegurar a viabilização de um sistema eficiente e seguro de 
mobilidade turística no destino. 
 

Ampliar a segurança e a satisfação do visitante. 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 A estratégia “Ampliar e articular a melhoria da infraestrutura básica e dos 

serviços públicos no município e entorno” envolve: 

• articular com os municípios do entorno e junto ao Governo Estadual a 

elaboração do projeto e a implantação de novo sistema de sinalização diurna e 

noturna da SC 410 nos trechos de Tijucas - Nova Trento e Brusque – Nova 

Trento; 

• promover a revitalização urbanística do perímetro urbano da SC410 e da Rua 

dos Imigrantes (3,5 km); 

• promover a revitalização urbanística da Praça del Comune e da Praça Getúlio 

Vargas (7.000 m2). 

A estratégia “Assegurar a viabilização de um sistema eficiente e seguro de 

mobilidade turística no destino” envolve: 

• elaborar projeto e implantar Sistema de Transporte Turístico no destino; 

• promover a revitalização urbanística do trajeto entre o centro da cidade e o 

Santuário de Santa Paulina, assim como do entorno do Santuário de Santa 

Paulina. 

• elaborar o projeto e implantar a Rota - Caminhos Religiosos de Nova Trento 

(trecho Claraíba); 

• elaborar o projeto e implantar o sistema de ciclofaixas, ciclovias e ciclorrotas, 

devidamente sinalizadas (sinalização horizontal e vertical/aérea), no trecho 2 

do Circuito de Cicloturismo do Vale Sagrado (25 km); 
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• elaborar projeto e instalar 15 parklets49 integrados a estações de 

estacionamento e reparo de bicicletas (bike station repair50), nas rotas de 

cicloturismo de Nova Trento. 

A estratégia “Ampliar a segurança e a satisfação do visitante” envolve:  

• criar e executar Plano de Gestão de Riscos para o município, com foco no setor 

turístico (Ecoturismo e Turismo de Aventura);  

• capacitar atores envolvidos para atuar no caso de incidentes e acidentes 

ocorridos nas trilhas do município; 

• elaborar e implantar novo sistema de sinalização e interpretação turística, com:  

– sinalização de orientação e interpretação da oferta turística de Nova Trento; 

– sinalização das trilhas do município com metodologia utilizada para a 

sinalização das trilhas de longo percurso (ICMBio-Assepavi); e 

– sinalização de pontos adequados para prática de esportes (circuito de 

corridas, Drift-Trike, mountain-bike, ciclismo). 

 

6.2 PRODUTO TURÍSTICO 

 

Com relação ao componente do Produto Turístico, suas principais forças estão 

relacionadas: à existência de estrutura de qualificação profissional para o turismo nos 

municípios do entorno; ao Santuário da Santa Paulina como atrativo cultural de grande 

atratividade; à existência de atrativos naturais de média atratividade; ao calendário de 

eventos programados; ao custo/benefício dos serviços turísticos no município; ao alto 

índice de meios de hospedagem que aceita animais de estimação (70%); e à 

existência da NEOTUR, entidade que integra as empresas turísticas e de apoio ao 

turismo na cidade. 

 No entanto, há necessidade de atenção a alguns aspectos que fragilizam o 

desenvolvimento do turismo em Nova Trento e foram identificados na Análise SWOT, 

tais como: a limitada estrutura e a falta de atendimento no Centro de Atendimento ao 

Turista nos finais de semana; a limitada capacidade da folheteria oficial do município 

 
49 Parklets são áreas contíguas às calçadas, em que são construídas estruturas a fim de criar espaços 
de lazer e convívio onde anteriormente havia vagas de estacionamento de carros, com objetivo de criar 
ambientes mais amigáveis para pedestres e ciclistas. 
50 A bike station repair é uma estrutura fixa onde o ciclista encontra ferramentas, também fixas, para 
manutenção e reparo rápido de bicicletas. 
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para atender as necessidades de informação do visitante; a oferta, capacidade e 

diversidade moderada de meios de hospedagem e estabelecimentos de alimentos e 

bebidas; a ausência de atrativos noturnos; a ausência de oferta de produtos e serviços 

turísticos; a ausência de identidade cultural no artesanato; e, por fim, a limitada oferta 

de espaços para eventos. 

No cenário macroambiental, destacam-se: as oportunidades geradas pelo 

cenário econômico atual que, com o dólar valorizado, estimulam a realização de 

viagens domésticas; a existência de linhas de crédito em bancos de fomento nacionais 

e internacionais voltados ao turismo; a atuação do SEBRAE/SC na região, que 

incentiva a inovação e a melhoria do design de artesanato, realiza a capacitação de 

gestores de empresas turísticas e o fomenta a gastronomia local; e a constatação de 

que 68% dos viajantes brasileiros afirmaram que querem fazer viagens para 

caminhadas ou trilhas, ciclismo, corrida etc. 

Com relação às principais ameaças ao turismo local, sobressaem: o baixo 

índice de Confiança do Consumidor em 2019 no Brasil, o que pode gerar queda na 

demanda turística; o baixo número de cadastros no CADASTUR e, por consequência, 

a maior dificuldade de acesso a recursos em editais do Ministério do Turismo; e a 

competitividade turística dos destinos concorrentes (SP, MG e BA).  

Diante de tal cenário, e com base na Matriz 2 – Produto Turístico da Análise 

SWOT, se propõem as seguintes estratégias para o desenvolvimento e geração de 

competitividade para os produtos turísticos de Nova Trento (quadro 20): 

 

Quadro 20. Estratégias de produto turístico – PDTT-Nova Trento 
Objetivo Estratégias 

Fomentar o desenvolvimento 
de produtos e serviços 

inovadores, segmentados e 
integrados à oferta turística 

regional. 

Fomentar a diversificação da oferta turística e a 
integração com a oferta turística regional. 

 

Apoiar a capacitação de pessoal envolvido com a 
atividade turística e a melhoria da qualidade do 

artesanato local. 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A estratégia “Fomentar a diversificação da oferta turística e a integração 

com a oferta turística regional” envolve: 

• criar incentivos para atrair investimentos (implantação, ampliação e melhoria 

dos equipamentos e serviços turísticos) e eventos para o município; 
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• criar e executar Programa de Valorização Turística de grupos de folclore, 

música, teatro e dança de referência cultural italiana; 

• criar e operacionalizar novos produtos e experiências turísticas, como: 

– criação de experiências turísticas étnico-culturais que coloquem o turista em 

contato com a história e a cultura italiana do município; 

– estímulo à criação de produtos gastronômicos exclusivos, de referência 

italiana (Palha Italiana de Nova Trento, Tiramissú de Nova Trento etc.) para 

serem comercializados nos estabelecimentos de alimentos e bebidas do 

município e que possam ser tornar elementos de atratividade da demanda 

turística; 

• elaborar Calendário Permanente de Eventos Culturais, Desportivos e 

Religiosos; 

• elaborar e executar Programa de Intercâmbio Cultural com as cidades coirmãs 

de Nova Trento (Roncegno Terme, Novaledo e Besenello); 

• Promover a execução da 1ª edição do Festival de Gastronomia Italiana e da 1ª 

edição do Festival Neotrentino de Música Italiana; 

• elaborar projeto e construir o Centro de Eventos Culturais de Nova Trento (10 

mil m2). 

A estratégia “Apoiar a capacitação de pessoal envolvido com a atividade 

turística e a melhoria da qualidade do artesanato local” envolve: 

• capacitar gestores, profissionais do turismo e artesãos; 

• elaborar e executar o Programa de Design de Artesanato Neotrentino com 

identidade cultural; 

• elaborar e implantar o Programa de Desenvolvimento do Agroturismo, através 

das seguintes ações: 

– realizar Diagnóstico Participativo das propriedades rurais; 

– realizar visita de Benchmarking em um destino onde a “Acolhida na Colônia” 

possui membros; 

– implantar ações de estruturação e melhoria nas propriedades rurais 

participantes; 

– realizar cursos de capacitação para atuação com o Agroturismo; 

– elaborar Política Comercial das propriedades rurais; e 

– promover a oferta turística do segmento. 
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6.3 COMERCIALIZAÇÃO 

 

Conforme identificado na análise SWOT, existe uma grande necessidade de 

atenção aos aspectos de comercialização do destino Turístico Nova Trento, 

evidenciada pelos seguintes fatores: ausência de um Plano de Marketing; limitadas 

ações de promoção do destino; uso de um website do destino que não tem foco nos 

visitantes, além de ter pouca atratividade e funcionalidade para comercialização e 

deslocamento no município; número quase inexistente de ofertas de pacotes turísticos 

para Nova Trento junto às principais operadoras de turismo; e limitada presença digital 

do destino. 

Em relação ao quadro macroambiental, a matriz SWOT revelou oportunidades 

relacionadas, principalmente, à presença digital do destino, em função de: uma 

população digital no Brasil de 116 milhões de pessoas; número de viajantes que 

consultam a internet ao planejar ou realizar uma viagem; uso que os viajantes fazem 

dos smartphones durante a jornada da viagem (inspiração, pesquisa, compra, 

experiência e pós viagem); crescimento das compras de viagem em ambiente online; 

linhas de crédito especiais para o turismo a partir de R$10 milhões (poder público), 

que podem ser utilizadas na promoção turística; crescimento da cultura POP e 

participação dos influenciadores digitais no processo de planejamento e aquisição de 

produtos turísticos. 

Ainda no âmbito macroambiental, as principais ameaças relativas à 

comercialização turística estão relacionadas à ampliação da competitividade e de 

ações de comunicação e marketing de destinos concorrentes, especialmente em 

relação aos produtos do Turismo Étnico-Cultural, Ecoturismo, Turismo de Aventura, 

Turismo Desportivo e Turismo Rural (Agroturismo), tal como a perda de demanda em 

função da baixa presença digital e de produtos comercializados em OTA´s. 

A partir dessas condições e com base na Matriz 3 da análise SWOT – 

Comercialização, propõem-se as seguintes estratégias de marketing e 

comercialização do turismo de Nova Trento (ver quadro a seguir): 
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Quadro 21.  Estratégias de comercialização – PDTT-Nova Trento 

Objetivo Estratégia 

Atrair e manter relacionamento 
permanente como os visitantes 

de Nova Trento. 

Potencializar o marketing turístico do município, de 
modo inovador e segmentado. 

Promover uma presença digital eficiente do turismo de 
Nova Trento. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A estratégia “Potencializar o marketing turístico do município, de modo 

inovador e segmentado” envolve: 

• elaborar e executar Plano de Comunicação e Marketing inovador, com a 

criação da marca turística do município, baseado no novo posicionamento 

mercadológico. 

A estratégia “Promover uma presença digital eficiente do turismo de Nova 

Trento” envolve: 

• criar e executar uma presença digital eficiente no turismo, através das 

seguintes ações:  

– criar o site oficial de turismo e as novas páginas oficiais de turismo de Nova 

Trento nas redes sociais, integrados às plataformas de comercialização de 

serviços turísticos – OTA´s; 

– estimular a criação de websites e perfis das empresas turísticas e de apoio 

ao turismo nas principais redes sociais; 

– orientar os gestores das empresas turísticas e de apoio ao turismo para 

estimularem seus clientes a fazerem “reviews” nas páginas das OTA´s, sites 

de busca e sites de planejamento de viagens. 

Comercialmente, é necessário investir em ações de marketing digital, definindo 

claramente os segmentos que tenham identificação com a proposta de valor de cada 

experiência ofertada ou potencializada pelas características locais. 

Quanto mais objetiva e clara estiver a relação Proposta de Valor versus 

Segmento de Clientes, mais fácil será a definição de ações de marketing para atrair e 

encantar clientes, sempre orientado pela base conceitual do posicionamento Turístico 

de Nova Trento. 

Steven Gary Blank descreve a importância do Desenvolvimento de Clientes 

como forma de direcionar ações de criação e desenvolvimento de produtos e serviços, 
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justificando a estratégia de buscar para Nova Trento um novo foco para o 

desenvolvimento turístico da cidade além do turismo religioso, que passa a ser mais 

um motivo de atratividade, não o único (BLANK, 2005). 

 

6.4 SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

No âmbito da sustentabilidade socioambiental, a análise SWOT de Nova Trento 

demonstra que seus principais aspectos positivos estão relacionados: ao acesso à 

educação no município; ao número de empregos gerados pelo turismo (4,6% da 

população ativa); ao uso dos atrativos e equipamentos turísticos pela população; à 

estrutura e legislação municipal de meio ambiente; à rede pública de distribuição de 

água; às ações de cunho ambiental nas empresas de turismo; à estrutura municipal 

de apoio à cultura; ao patrimônio histórico e cultural; e à acessibilidade das pessoas 

com deficiência e mobilidade reduzida aos serviços e equipamentos de turismo. 

 Por outro lado, as principais necessidades relacionadas a esse componente 

referem-se à pouca sensibilização turística da comunidade e à deficiência na rede de 

coleta e tratamento de esgoto. 

Já no cenário macroambiental, as principais oportunidades estão relacionadas: 

ao mercado formado pela parcela da população brasileira que apresenta algum tipo 

de deficiência e/ou mobilidade reduzida; às políticas municipais que apoiam e 

orientam o processo de desenvolvimento do turismo, cultura e meio ambiente; e à 

possibilidade de acesso às linhas de crédito especiais para o turismo nos bancos de 

fomento. 

Ainda no quadro macroambiental, a falta de fiscalização do desenvolvimento 

imobiliário e da ocupação do território urbano e rural foi identificada como a principal 

ameaça à sustentabilidade do turismo no município. 

Como forma de potencializar as forças e reduzir ou eliminar os impactos dos 

pontos de deficiência quanto à Sustentabilidade (identificados na Matriz 4 – 

Sustentabilidade, da análise SWOT), propõem-se as seguintes estratégias (ver 

quadro a seguir): 
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Quadro 22.  Estratégias de sustentabilidade socioambiental – PDTT-Nova Trento 

Objetivo Estratégia 

Implantar e fomentar práticas 
que promovam a conservação 

dos recursos naturais, a 
valorização da cultura e do 
patrimônio local, e maior 

rentabilidade e lucratividade das 
empresas. 

Estimular o desenvolvimento turístico sustentável em 
Nova Trento e entorno. 

Fomentar a conscientização da 
comunidade, dos empresários e 

equipes operacionais dos 
equipamentos turísticos de 

Nova Trento. 

Garantir a sensibilização da comunidade e dos atores 
envolvidos com o turismo sobre a conservação 

ambiental, valorização cultural e resultados 
econômicos e sociais advindos do turismo. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A estratégia “Estimular o desenvolvimento turístico sustentável em Nova 

Trento e entorno” envolve: 

• fomentar a criação de produtos e serviços turísticos acessíveis e sustentáveis; 

• articular a ampliação da rede pública de coleta e tratamento de esgoto; e 

• elaborar e implantar o Plano de Manejo das trilhas de Nova Trento (25km). 

A estratégia “Garantir a sensibilização da comunidade e dos atores 

envolvidos com o turismo sobre a conservação ambiental, valorização cultural 

e resultados econômicos e sociais advindos do turismo” envolve: 

• elaborar e executar campanha de sensibilização da população local, 

empresários, trabalhadores do turismo, turistas e governo municipal sobre a 

conservação ambiental e o turismo sustentável e acessível; 

• elaborar e executar programa de Certificação de Excelência da Empresas 

Turísticas (ações ambientais, acessíveis e de saúde e segurança). 

 

6.5 FORTALECIMENTO DO QUADRO INSTITUCINAL 
 

A análise do Quadro Institucional de Nova Trento identificou pontos importantes 

já estabelecidos na cidade, como: a presença de Rotas Turísticas no Destino; a 

estrutura regional de apoio ao turismo (Instância de Governança do Vale Europeu); o 

grau de cooperação com governo federal; a identificação de processo de 

planejamento para o destino e a atividade turística (em desenvolvimento); os projetos 

de cooperação regional; o planejamento turístico regional; e as pesquisas de oferta e 

demanda. 
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 Da mesma forma, foram identificados, por meio da análise SWOT, aspectos 

que necessitam de atenção, tais como: estrutura limitada e número reduzido de 

pessoal na Secretaria de Turismo e Cultura; reduzida ação de promoção e apoio à 

comercialização; inexistência de sistema de estatísticas do turismo no município; falta 

de medição dos impactos da atividade turística; e baixo grau de cooperação público-

privada. 

No cenário macroambiental, destacam-se como oportunidades ao 

desenvolvimento turístico local: o apoio da SANTUR ao fortalecimento e à 

profissionalização da gestão das IGR´s de Santa Catarina; a consulta por demanda 

de projetos regionais de sinalização turística por meio da SANTUR; as linhas de 

crédito especiais para o turismo (até R$150 milhões - privado e a partir de R$10 

milhões - público) via Bancos de Fomento; e a busca, por parte da IGR do Vale 

Europeu, pelo aperfeiçoamento da gestão e integração dos destinos. 

 Com base nesses fatores identificados no cruzamento da análise SWOT, 

conforme Matriz 5 – Fortalecimento Institucional, propõem-se as seguintes 

estratégias (conforme Quadro 23): 

 

Quadro 23. Estratégias de fortalecimento institucional – PDTT-Nova Trento 
Objetivo Estratégia 

Estabelecer um processo de 
gestão profissionalizada do 

turismo local, capaz de 
fortalecer o desenvolvimento 
da atividade turística e criar 

oportunidades para 
comunidade. 

Fortalecer a integração do produto turístico Nova Trento 
com o Vale Europeu. 

 

Promover uma gestão profissionalizada e a ampliação 
dos resultados da atividade turística no município. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A estratégia “Fortalecer a integração do produto turístico Nova Trento com 

o Vale Europeu” envolve: 

• articular a ampliação da integração de Nova Trento com os destinos turísticos 

regionais; 

A estratégia “Promover uma gestão profissionalizada e a ampliação dos 

resultados da atividade turística no município” envolve: 

• elaborar o planejamento estratégico da Secretaria de Turismo e Cultura e 

implantar modelo de gestão baseada em resultados; 
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• elaborar e implantar sistema de monitoramento do turismo no município (2020 

- 2025); 

• articular a ampliação da estrutura, recursos e quadro de servidores da 

Secretaria de Turismo e Cultura, de modo profissionalizar a gestão e ampliar a 

execução de ações; 

• implantar “Balcão de Atendimento ao Turista” no Santuário de Santa Paulina 

(2021 -2025); 

• articular o fortalecimento da fiscalização de trânsito, autuação e aplicação das 

medidas administrativas cabíveis por infração de circulação, estacionamentos 

e paradas, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no entorno do Santuário 

de Santa Paulina; 

• articular a criação de Grupo de Fiscalização de Propaganda e 

Vendedores/promotores no entorno do Santuário de Santa Paulina;  

• articular a implantação de uma base da PM no Santuário de Santa Paulina; 

• articular institucionalmente a definição de incentivos especiais a todos os que 

edificarem obras com características típicas italianas; 

• articular institucionalmente a criação de referência arquitetônica (Arquitetura 

Trentina) a ser utilizada por novos empreendimentos residenciais, comerciais 

e turísticos. 
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7. PLANO DE AÇÃO: SELEÇÃO DE PROCEDIMENTOS, AÇÕES E PROJETOS  

  

7.1. VISÃO GERAL E AÇÕES PREVISTAS 
 

7.1.1 Infraestrutura e serviços básicos 
 

 A infraestrutura e os serviços básicos são aspectos fundamentais para o 

desenvolvimento turístico de Nova Trento na manutenção e na melhoria da qualidade 

de vida no destino, assim como para se atingir a satisfação do visitante. Esse 

componente do Plano de Ações integra, portanto, todos os investimentos necessários 

para a oferta de uma melhor infraestrutura básica e serviços públicos de qualidade, 

incluindo ações relacionadas a urbanização, infraestrutura de transporte, gestão de 

riscos e sinalização de orientação e interpretação turística.  

 Tais definições decorrem do fato de Nova Trento possuir aspectos positivos em 

relação à infraestrutura e serviços básicos, tais como os índices de segurança do 

município e a presença de 2 aeroportos internacionais numa distância de menos de 

100km. 

 Ao mesmo tempo, o município possui algumas restrições nesse componente, 

especialmente em relação: ao acesso rodoviário intrarregional não duplicado e sem 

boa sinalização noturna; à ausência de um padrão de urbanismo nas áreas turísticas 

e nos corredores turísticos do município que possa gerar maior atratividade, conforto 

e segurança para moradores e visitantes; à insuficiente iluminação pública, nos 

corredores turísticos; e à ausência de Sistema de Transporte Público no Destino, 

capaz de facilitar e estimular a visita aos diversos atrativos turísticos presentes no 

município.  

 Nesse sentido, apresentam-se nos quadros 24 a 26 as ações propostas para o 

componente Infraestrutura e Serviços Básicos.   
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Quadro 24. Ampliar e articular a melhoria da infraestrutura básica e dos serviços 

públicos no município e entorno 

Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Articular com 
municípios do 
entorno e junto 
ao governo 
estadual a 
elaboração de 
projeto e 
implantação de 
novo sistema 
de sinalização 
horizontal e 
dispositivos 
auxiliares na 
SC 410, nos 
trechos de 
Tijucas – Nova 
Trento e 
Brusque – 
Nova Trento 
(64km) 
 

Projeto básico e 
executivo de 
sinalização 
diurna e noturna 
da SC410 
 

DEINFRA R$ 80.000,00 
 
 
 

DEINFRA 

Obras de 
implantação 

R$ 435.000,00 

Custo total:  R$ 515.000,00 

Descrição da ação: elaboração dos projetos básico e executivo de nova sinalização 
horizontal e dispositivos auxiliares na SC410, nos trechos de Tijucas — Nova Trento e 
Brusque — Nova Trento; Elaboração de edital de contratação do serviço; Contratação do 
Serviço; Execução da obra. 
A sinalização horizontal deve ser composta por:  
− linhas longitudinais;  
− marcas de canalização;  
− marcas transversais;  
− inscrições no pavimento;  
− pintura de contraste. 
 

Objetivo: organizar o fluxo de veículos e de pedestres na rodovia e oferecer maior 
segurança aos usuários. 
 

Justificativa: a SC410 é a via de acesso ao município tanto no deslocamento sentido 
Tijucas-Nova Trento, quanto no sentido Brusque-Nova Trento. Essa via recebe um fluxo 
considerável de veículos de passeio e veículos comerciais e, também, é utilizada para o 
acesso de ciclistas e romeiros que se dirigem ao município. Portanto, faz-se mister 
implantar o novo Sistema de Sinalização Horizontal e dispositivos auxiliares no trajeto. 
  

Benefícios e beneficiários: Tornar a SC410 mais segura para todo tipo de transporte.  
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica.  
 

Produtos e Resultados: Sistema de Sinalização Horizontal e Dispositivos Auxiliares. Maior 
segurança no deslocamento pela SC410; redução no número de acidentes e mortes.  
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Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Revitalização 
urbanística do 
perímetro 
urbano da 
SC410 e da 
Rua dos 
Imigrantes 
(3,5km) 
 

Projeto básico e 
executivo de 
Revitalização 
urbanística 

DEINFRA e 
Secretaria de 
Transportes, 
Obras, Serviços 
Urbanos e 
Planejamento 

R$ 157.000,00 
 
 
 
 
R$  
5.250.000,00 

DEINFRA e 
Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF) Obras de 

implantação 

Articulação junto 
ao comércio para 
a Revitalização 
das fachadas dos 
imóveis 
 

Iniciativa 
privada 

Sem custo 
direto 

Não se aplica 

Custo total:  R$ 5.407.500,00 
 

Descrição da ação: elaboração dos projetos básico e executivo de revitalização urbanística 
do perímetro urbano da SC410 e da Rua dos Imigrantes, o que inclui a implantação de 
ciclovias, ciclofaixas e/ou ciclorrotas, recuperação das calçadas, incremento da 
arborização, iluminação pública eficiente, tratamento urbanístico e implantação de 
mobiliário urbano integrado às demais obras previstas no plano; elaboração de edital de 
contratação do serviço; contratação do serviço; execução da obra. 
Realização de audiência entre o poder executivo e a iniciativa privada para sensibilizar os 
proprietários de imóveis a promover a revitalização das fachadas dos estabelecimentos 
presentes nestas vias.  
 

Objetivo: revitalizar o perímetro urbano da SC410 e a Rua dos Imigrantes. 
 

Justificativa: o perímetro urbano da SC410 e a Rua dos Imigrantes são os principais 
corredores turísticos do município, utilizados tanto para o acesso ao município, quanto para 
o deslocamento de visitantes até os principais atrativos e equipamentos turísticos dessa 
localidade. Porém, devido à falta de infraestrutura adequada, são utilizados quase 
exclusivamente como vias de passagem, apesar do número considerável de 
estabelecimentos comerciais. Dessa forma entende-se que a Revitalização urbanística 
possa gerar maior atratividade para visitantes e, por conseguinte, estimular a abertura de 
novos negócios. 
 

Benefícios e beneficiários: oferta de um espaço mais atrativo, seguro e confortável para 
o deslocamento e fruição de moradores e visitantes.  
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: Licença Prévia (LP) e Licença de 
Instalação (LI), conforme estabelecido na Lei Federal 6.938/81, que institui a Política 
Nacional de Meio Ambiente e na lista de atividades constantes na Resolução CONAMA 237 
de 1997. 
 

Produtos e Resultados: revitalização urbanística do perímetro urbano da SC410 e a Rua 
dos Imigrantes.  
 

 

Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Revitalização 
urbanística da 

Projeto básico e 
executivo de 

Secretaria de 
Transportes, 

R$ 
1.800.000,00 

Operação de 
crédito com 
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Praça del 
Comune e 
Praça Getúlio 
Vargas (7.000 
m2) 
 

Revitalização 
urbanística da 
Praça del 
Comune e Praça 
Getúlio Vargas, 
incluindo sistema 
de iluminação 
pública 
ecoeficiente e 
novo mobiliário 
urbano 
 

Obras, Serviços 
Urbanos e 
Planejamento 

 
 

instituição 
financeira (IF) 

Obras de 
implantação 
 

Custo total:  R$ 1.800.000,00 
 

Descrição da ação: elaboração dos projetos básico e executivo de Revitalização 
urbanística da Praça del Comune e Praça Getúlio Vargas; Elaboração de edital de 
contratação do serviço; Contratação do Serviço; Execução da obra. 
 

Objetivo: criar um ambiente mais seguro e atrativo para moradores e visitantes que utilizam 
a Praça del Comune e Praça Getúlio Vargas. 
 

Justificativa: a experiência do turista não está ligada apenas ao uso dos atrativos e 
equipamentos turísticos. Ela se dá por meio de todas as atividades e momentos que o 
visitante realiza no território. Portanto, é fundamental que a cidade busque oferecer espaços 
mais atrativos e seguros para os visitantes.  
 

Benefícios e beneficiários: revitalização urbanística das 2 praças no centro da cidade; 
Iluminação pública melhor e mais eficiente. Moradores e visitantes.  
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica.  
 

Produtos e Resultados: revitalização urbanística da Praça Del Comune e Praça Getúlio 
Vargas. Resultados: maior segurança, conforto, atratividade e satisfação de moradores e 
visitantes.  
 

Fonte: elaborado pelo autor (2020) 

 

Quadro 25. Assegurar a viabilização de um sistema eficiente e seguro de 
mobilidade turística no destino 

Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Elaboração do 
projeto e 
implantação da 
infraestrutura 
do Sistema de 
Transporte 
Turístico do 
destino 

Projeto básico e 
executivo  

Secretaria de 
Transportes, 
Obras, Serviços 
Urbanos e 
Planejamento; 
Secretaria 
Municipal de 
Cultura e 
Turismo; e 

R$ 200.000,00 Concessão 
comum de 
serviço público, 
precedida de 
obra pública. 

Implantação 
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Iniciativa 
privada, 
mediante 
concessão 
comum de 
serviço público 
precedida de 
obra pública 
 

Custo total:  R$ 200.000,00 
 

Descrição da ação: elaboração dos projetos básico e executivo da infraestrutura do 
Sistema de Transporte Turístico do destino (demarcação de vagas de estacionamento para 
veículos de turismo; sinalização horizontal e vertical; e ponto de parada (10 pontos de 
parada) – mobiliário; Elaboração de edital de contratação do serviço; Contratação do 
Serviço; Execução da obra. 
Concomitantemente elaboração de edital de autorização do serviço de transporte turístico; 
emissão das autorizações; e fiscalização do serviço. 
 

Objetivo: ordenar e estimular a oferta de passeios e transporte turístico no município.  
 

Justificativa: Nova Trento não possui sistema de transporte público no município tampouco 
oferta de passeios e transporte turístico entre os equipamentos e atrativos, ainda que uma 
parcela considerável dos visitantes tenha idade avançada e/ou mobilidade reduzida, que 
poderiam utilizar o serviço como forma de tornar a visita mais atrativa e cômoda. 
 

Benefícios e beneficiários: estimular o deslocamento e visitação da oferta turística do 
município por meio de prestadores de serviço especializados; oferecer maior comodidade 
para quem utiliza os serviços de transporte turístico; fomentar a oferta de serviços 
especializados; e estimular o uso dos atrativos pelos moradores.  
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica.  
 

Produtos e Resultados: implantação da infraestrutura do Sistema de Transporte Turístico 
do município. Resultados: incentivo ao uso de serviços especializados de transporte e 
passeios turísticos; estímulo à criação de serviço de transporte turístico.   
 

 

Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Revitalização 
urbanística do 
trajeto entre o 
centro da 
cidade e o 
Santuário de 
Santa Paulina; 
e do entorno 
do Santuário 
de Santa 
Paulina  

Projeto básico e 
executivo de 
Revitalização 
urbanística 
do trajeto (4.500 
m). Incluindo 
implantação de 
ciclovia e 
Caminho 
Religioso de 
Nova Trento 
 

Secretaria de 
Transportes, 
Obras, Serviços 
Urbanos e 
Planejamento 

R$ 202.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 
6.750.000,00 

Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF) 
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Obras de 
implantação 
 

Projeto básico e 
executivo de 
Revitalização 
urbanística 
 do entorno do 
Santuário de 
Santa Paulina 
(1.500 m) 
 

Secretaria de 
Transportes, 
Obras, Serviços 
Urbanos e 
Planejamento 

R$ 67.500,00 
 
 

Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF) 

Obras de 
implantação 
 

R$ 
2.250.000,00 

Custo total:  R$ 9.270.000,00 
 

Descrição da ação: elaboração dos projetos básico e executivo de revitalização urbanística 
do trajeto entre o centro da cidade e o Santuário Santa Paulina e do entorno do Santuário 
de Santa Paulina, o que inclui recuperação das calçadas, incremento da arborização, 
iluminação pública eficiente, tratamento urbanístico e implantação de mobiliário urbano; 
Elaboração de edital de contratação do serviço; Contratação do Serviço; Execução da obra. 
 

Objetivo: revitalizar o trajeto entre o centro da cidade e o Santuário de Santa Paulina e 
todo o entorno do Santuário de Santa Paulina. 
 

Justificativa: o Santuário de Santa Paulina é o atrativo mais visitado no município e 
também um indutor do desenvolvimento turístico regional. Mensalmente milhares de 
pessoas se deslocam entre o centro do município e a região do Vígolo, onde se encontra o 
Santuário, seja a pé, de bicicleta, de carro, ou mesmo com veículos de transporte coletivo. 
Por essa razão, é fundamental oferecer um trajeto mais atrativo, seguro e confortável.  
 

Benefícios e beneficiários: oferta de um trajeto mais atrativo, seguro e confortável para o 
deslocamento de moradores e visitantes.  
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: Licença Prévia (LP) e Licença de 
Instalação (LI), conforme estabelecido na Lei Federal 6.938/81, que institui a Política 
Nacional de Meio Ambiente e na lista de atividades constantes na Resolução CONAMA 237 
de 1997. 
 

Produtos e Resultados: Revitalização urbanística do trajeto entre o centro da cidade e o 
Santuário Santa Paulina; estímulo à fruição do espaço e dos negócios localizados ao longo 
da rodovia.  
 

 

Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Elaboração do 
projeto e 
implantação da 
Rota – 
Caminhos 
Religiosos de 
Nova Trento 

Projeto básico e 
executivo da 
Rota – Caminhos 
Religiosos de 
Nova Trento 
(Trecho Claraíba) 
– 13km 

Secretaria de 
Transportes, 
Obras, Serviços 
Urbanos e 
Planejamento; 
Secretaria 
Municipal de 

R$ 78.000,00 
 
 
 
 
 
 

Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF); e 
Concessão 
comum de 
serviço público, 
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(Trecho 
Claraíba) 

 Cultura e 
Turismo e 
Iniciativa 
privada, 
mediante 
concessão 
comum de 
serviço público 
precedida de 
obra pública 
 

R$ 
2.600.000,00 

precedida de 
obra pública. 

Obras de 
implantação 

Custo total:  R$ 2.678.000,00 
 

Descrição da ação: elaboração dos projetos básico e executivo de implantação da Rota 
Caminhos Religiosos de Nova Trento (Trecho Claraíba), a qual inclui: piso nivelado, 
acessível e demarcado; pontos de parada com mobiliário urbano adequado; sistema de 
sinalização e interpretação turística – com QR Code; elaboração de edital de contratação 
do serviço; Contratação do Serviço; Execução da obra. 
 

Objetivo: oferecer maior atratividade, conforto e segurança para moradores, romeiros e 
visitantes que realizam os Caminhos Religiosos de Nova Trento.  
 

Justificativa: anualmente, milhares de pessoas com diferentes características, idades e 
deficiências, percorrem os Caminhos Religiosos de Nova Trento e, por esse motivo, para 
que o município seja visto como um destino turístico de fato, é fundamental oferecer um 
trajeto mais atrativo, seguro e confortável.  
A Rota – Caminhos Religiosos de Nova Trento será complementada com as obras de 
revitalização de vias e praças, além do projeto de sinalização turística, os quais, em 
conjunto, dotarão o município de ampla infraestrutura de acesso, apoio e sinalização e 
comporão o projeto completo da Rota.  
Com a integração de todos os projetos, os atuais percursos/roteiros religiosos, que já são 
divulgados e realizados no município, passarão a dispor de completa infraestrutura para 
atender com conforto e segurança os visitantes, os romeiros etc. 
 

Benefícios e beneficiários: oferta de maior atratividade, segurança e conforto para quem 
percorre os Caminhos Religiosos de Nova Trento.  
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: Licença Prévia (LP) e Licença de 
Instalação (LI), conforme estabelecido na Lei Federal 6.938/81 que institui a Política 
Nacional de Meio Ambiente e na lista de atividades constantes na Resolução CONAMA 237 
de 1997. 
 

Produtos e Resultados: estruturação dos caminhos religiosos de Nova Trento; atração de 
maior número de pessoas para percorrer os trajetos e fortalecimento da imagem de destino 
religioso organizado para atender as necessidades e expectativas dos visitantes.  
 

 

Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Elaboração do 
projeto e 
implantação do 
sistema de 

Projeto básico e 
executivo de 
sistema de 
ciclofaixas, 

Secretaria de 
Transportes, 
Obras, Serviços 
Urbanos e 

R$ 150.000,00 
 
 
 

Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF) 
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ciclofaixas, 
ciclovias e 
ciclorrotas, 
devidamente 
sinalizadas no 
Trecho 2 do 
Circuito de 
Cicloturismo do 
Vale Sagrado 
(25 km) 
 

ciclovias e 
ciclorrotas  
 

Planejamento; 
SETUR e 
COMTUR 

 
R$ 
5.000.000,00 

Obras de 
implantação 
 

Articulação para 
a ampliação da 
estrutura do 
sistema, de 
modo a promover 
a integração com 
atrativos de 
diferentes 
municípios da 
região 
 

Secretarias de 
Transportes dos 
municípios do 
entorno, 
SETUR, 
COMTUR e 
Instância de 
Governança do 
Vale Europeu 

Sem custo 
direto 

Não se aplica 

Custo total:  R$ 5.150.000,00 
 

Descrição da ação: elaboração dos projetos básico e executivo de implantação de sistema 
de ciclofaixas, ciclovias e ciclorrotas devidamente sinalizadas (sinalização horizontal e 
vertical/aérea) no trecho 2 do Circuito de Cicloturismo do Vale Sagrado (25km); elaboração 
de edital de contratação do serviço; Contratação do Serviço; execução da obra. 
Articulação para a ampliação da estrutura, de modo a fomentar a integração com atrativos 
de diferentes municípios da região. 
 

Objetivo: oferecer maior segurança a moradores e visitantes que se deslocam, com 
bicicleta, no território de Nova Trento e ampliar a atratividade do cicloturismo no município.  
 

Justificativa: o mercado do cicloturismo tem crescido em todo o mundo, inclusive no Brasil. 
Dessa forma, para criar uma imagem de destino ativo e, ao mesmo tempo, para que o 
município se torne atrativo para esse mercado, é imprescindível a implantação do referido 
sistema, a fim de estimular o deslocamento de bicicleta, a oferta e a realização de passeios, 
bem como disponibilizar maior segurança e conforto aos usuários de bicicleta.  
 

Benefícios e beneficiários: maior segurança e conforto para moradores e turistas que se 
deslocam com bicicleta no município. 
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: Licença Prévia (LP) e Licença de 
Instalação (LI), conforme estabelecido na Lei Federal 6.938/81 que institui a Política 
Nacional de Meio Ambiente e na lista de atividades constantes na Resolução CONAMA 237 
de 1997. 
 

Produtos e Resultados: implantação do Sistema de ciclofaixas, ciclovias e ciclorrotas; 
estímulo e ampliação do uso de bicicletas; estímulo à oferta de serviços/passeios turísticos; 
e ampliação do gasto médio dos visitantes.  

 
Projeto Fases do 

projeto 
Órgãos 

envolvidos 
Custo 

estimado 
Fontes de 
recursos 

Elaboração do 
projeto e 
instalação de 

Projeto básico e 
executivo de 
parklets e 
estações de 
estacionamento 

Iniciativa 
privada, 
mediante 
concessão 
comum de 

R$ 450.000,00 Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF); 
e Concessão 
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15 parklets51 
integrados a 
estações de 
estacionamento 
e reparo de 
bicicletas (bike 
station repair), 
nas rotas de 
cicloturismo de 
Nova Trento 
 

reparo de 
bicicletas (bike 
station repair) 
 

serviço público 
precedida de 
obra pública; 
SETUR e 
COMTUR 

comum de 
serviço público 
precedida de 
obra pública. 

Obras de 
implantação 
 
 
 

Custo total:  R$ 450.000,00 
 

Descrição da ação: realização de análise de pontos adequados à implantação de parklets 
ao longo da Rua Santo Inácio (trecho urbano da SC410), Rua dos Imigrantes, Rua Alferes, 
Rua Madre Paulina, Rua José Erbs e Rod. Dep. Gentil Battisti Archer (centro até Rua Madre 
Paulina); elaboração dos projetos básico e executivo do sistema de parklets; elaboração de 
edital de contratação do serviço; Contratação do Serviço; implantação das estruturas. 
Elaboração de edital de concessão da gestão à iniciativa privada (Publicidade no mobiliário 
e no site oficial de turismo do município); concessão dos espaços; fiscalização do serviço. 
 

Objetivo: criar espaços próximos a atrativos e negócios turísticos que: estimulem a parada 
dos ciclistas e, por conseguinte, a aquisição de produtos e serviços; incentivem a interação 
entre as pessoas; ofereçam maior comodidade e segurança para quem se desloca de 
bicicleta e precisa descansar ou fazer um reparo rápido.  
 

Justificativa: para se consolidar como destino de Cicloturismo (Turismo de Aventura), o 
destino precisa prover infraestrutura que possa atender, ou mesmo superar as expectativas 
dos visitantes, além de fomentar a aquisição de produtos e serviços das empresas do 
município. 
 

Benefícios e beneficiários: criação de espaço seguro e atrativo para o cicloturista, que 
poderá servir para integração entre moradores e turistas e para o fomento à aquisição de 
produtos e serviços das empresas do entorno. 
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica. 
 

Produtos e Resultados: implantação de até 15 parklets integrados a estações de 
estacionamento e reparo de bicicletas; ampliação da integração entre moradores e turistas; 
e ampliação da atratividade e da demanda do cicloturismo no município.  
 

Fonte: elaborado pelo autor (2020). 

  

 
51 Parklets são áreas contíguas às calçadas, onde são construídas estruturas a fim de criar espaços de 
lazer e convívio onde anteriormente havia vagas de estacionamento de carros. 
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Quadro 26. Ampliar a segurança e a satisfação do visitante 

Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Criação e 
execução de 
Plano de 
Gestão de 
Riscos, com 
foco no setor 
turístico 
(Ecoturismo e 
Turismo de 
Aventura) 
 

Elaboração do 
Plano de Gestão 
de Riscos do 
segmento de 
ecoturismo e 
turismo de 
aventura. 
 

Setur; 
COMTUR; 
Corpo de 
Bombeiros; e 
Defesa Civil. 

R$ 120.000,00 
 
 
 
 

Secretaria 
Municipal de 
Cultura e 
Turismo 

Realização de 
capacitação dos 
atores envolvidos 
para atuar no 
caso de 
incidentes e 
acidentes 
ocorridos nas 
trilhas, caminhos 
e circuitos do 
município. 
 

R$ 80.000,00 

Entrega de 
Certificado aos 
atores que 
participarem da 
capacitação e 
integrarem o 
Grupo de Gestão 
de Riscos. 
 

R$ 1.000,00 

Custo total:  R$ 201.000,00 
 

Descrição da ação: elaborar e implantar o Plano de Gestão de Riscos do segmento de 
ecoturismo e turismo de aventura. 
 

Objetivo: oferecer mais segurança e profissionalismo na gestão do ecoturismo e turismo 
de aventura.  
 

Justificativa: os segmentos de ecoturismo e turismo de aventura colocam o visitante em 
situações de risco potencial e, portanto, faz-se mister um plano capaz de orientar todas as 
ações necessárias para o atendimento de incidentes e acidentes que possam ocorrer com 
visitantes e moradores que estejam realizando atividades no âmbito desses segmentos.  
 

Benefícios e beneficiários: evitar ao máximo a ocorrência de incidentes e acidentes que 
possam gerar riscos à saúde de moradores e visitantes e diminuir o tempo de resposta aos 
incidentes e acidentes que ocorrerem no município, na seara desses segmentos do turismo.  
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica.  
 

Produtos e Resultados: Plano de Gestão de Riscos do segmento de ecoturismo e turismo 
de aventura. Resultados: Segurança para moradores e visitantes que realizam atividades 
no âmbito do ecoturismo e turismo de aventura.  
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Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Elaboração e 
implantação de 
novo sistema 
de sinalização 
de orientação 
e interpretação 
turística 

Projeto básico e 
executivo de 
sinalização de 
orientação 
turística (30 
placas) 
 

DEINFRA; 
Secretaria de 
Transportes, 
Obras, Serviços 
Urbanos e 
Planejamento; 
SETUR e 
COMTUR 

Projeto - R$ 
25.650,00 
 
 
 
 
R$ 855.000,00 
 
(R$ 19.000,00 
por placa com 
pórtico) 
 

Programa 
Municipal de 
Apoio à Cultura, 
Esporte e 
Turismo 
(PROMACET) – 
Lei n.º 
2473/2012 Implantação 

Projeto básico e 
executivo de 
sinalização de 
orientação e 
interpretação 
turística das 
trilhas e de 
interpretação 
turística dos 
atrativos do 
município (45 
placas) 
 

Secretaria de 
Transportes, 
Obras, Serviços 
Urbanos e 
Planejamento; 
Secretaria de 
Agricultura e 
Meio Ambiente; 
proprietários 
rurais; SETUR e 
COMTUR 

Projeto – R$ 
15.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 145.750,00 
(placas de 
interpretação 
de atrativos 
com QR Code 
e despesas de 
sinalização 
das trilhas) 
 
(R$ 3.150,00 
por placa de 
interpretação 
turística)  
 

Programa 
Municipal de 
Apoio à Cultura, 
Esporte e 
Turismo 
(PROMACET) – 
Lei n.º 
2473/2012 

Implantação 
 

Custo total:  R$ 1.041.400,00 
 

Descrição da ação: realização de diagnóstico, seguido da elaboração de projeto executivo 
do sistema de sinalização de orientação e interpretação turística – com QR Code, em 
português, inglês e espanhol, dos principais atrativos de Nova Trento, incluindo a 
sinalização de pontos adequados para a prática de esportes, placa de apresentação das 
trilhas (características, traçado, riscos etc.) e a sinalização das trilhas do município, de 
acordo com a sinalização adotada pelo ICMBio no Sistema de Trilhas de Longo Curso; 
Elaboração de edital de contratação do serviço; Contratação do Serviço; Implantação do 
sistema de sinalização. 
 

Objetivo: implantar o Sistema de Sinalização de Orientação e Interpretação Turística de 
Nova Trento, de forma a proporcionar maior satisfação e segurança aos visitantes. 
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Justificativa: o Sistema de Sinalização Turística permite ao morador e ao visitante ter 
maior facilidade de acesso e, também, maior compreensão sobre a oferta turística, de modo 
a melhorar sua experiência e ampliar a satisfação com a visita.  
 

Benefícios e beneficiários: facilitar o deslocamento, estimular as visitas e ampliar a 
segurança e a satisfação dos visitantes. Moradores e turistas.  
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica.  
 

Produtos e Resultados: implantação do Sistema de Sinalização de Orientação e 
Interpretação Turística. Ampliação da demanda nos atrativos; ampliação da satisfação e 
segurança do visitante; ampliação da permanência e gasto médio dos visitantes.  
 

Fonte: elaborado pelo autor (2020). 

 

7.1.2 Produto Turístico 

 

 O Produto Turístico de um destino é o elemento de maior atratividade para as 

correntes turísticas e é composto pelos atrativos, serviços e equipamentos turísticos 

presentes no território. Em Nova Trento se destacam no âmbito dos produtos 

turísticos: a presença de atrativos culturais/religiosos (Santuário de Santa Paulina, 

igrejas, caminhos) e naturais (morros e vales) de grande atratividade; a existência de 

um calendário permanente de eventos programados; e uma intensa integração das 

empresas por meio da participação na Neotur. 

 Da mesma forma, notam-se aspectos limitantes do processo de 

desenvolvimento turístico no destino, tais como: a oferta, capacidade e diversificação 

moderada de Meios de Hospedagem; a oferta, capacidade e diversificação moderada 

de estabelecimentos de Alimentos e Bebidas; a ausência de atrativos com 

funcionamento no período noturno; a oferta limitada de produtos e serviços turísticos 

comercializados por agências de turismo receptivo; a oferta limitada de espaço de 

eventos; a ausência de artesanato com identidade cultural; e a oferta limitada de 

empreendimentos adaptados para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.  

 Esse componente, portanto, é composto pelas ações relacionadas: à criação 

de incentivos para atração de investimentos e eventos para o município; à definição 

de calendário de eventos de Nova Trento; à implantação de rotas; à criação de 

Programa de Valorização Turística de grupos de folclore, música e dança de 

referência cultural italiana; ao fomento à criação de experiências turísticas étnico-

culturais; à concepção e execução do Festival Neotrentino de Música Italiana; à 

elaboração e execução de Programa de Intercâmbio Cultural com as cidades coirmãs 
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de Nova Trento; à capacitação e melhoria da qualidade dos produtos e serviços 

turísticos; ao Programa de Desenvolvimento do Agroturismo; e à elaboração e 

execução do Centro de Eventos Culturais de Nova Trento. 

 Nesse sentido, apresentam-se nos quadros 27 e 28 as ações propostas para o 

componente Produto Turístico.   

 

Quadro 27. Fomentar a diversificação da oferta turística e a integração com a oferta 

turística regional 

Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Criação de 
incentivos para 
atrair 
investimentos 
e eventos para 
o município 
 

Criação de 
Programas de 
incentivo e 
fomento à 
iniciativa privada  
 

SETUR; 
COMTUR; 
Secretaria de 
Administração e 
Finanças; e 
Câmara de 
Vereadores. 

R$ 25.000,00 Secretaria 
Municipal de 
Cultura e 
Turismo 

Implantação 
 

Custo total:  R$ 25.000,00 
 

Descrição da ação: contratação de empresa especializada para realização de diagnóstico 
da situação atual; identificação das opções de elaboração de programas de incentivo e 
fomento à iniciativa privada; elaboração de projeto de lei; acompanhamento da tramitação 
do projeto na Câmara de Vereadores; e implantação das ações propostas. 
 

Objetivo: incentivar a implantação, ampliação e melhoria dos equipamentos e serviços 
turísticos e a atração de eventos para o município. 
 

Justificativa: ainda que o município invista em ações de estruturação e promoção do 
turismo, o investimento privado é fundamental para promover o desenvolvimento turístico. 
Dessa forma, torna-se fundamental a criação de estímulos para atrair os investimentos e 
integrar as ações do poder público com as intervenções da iniciativa privada.  
 

Benefícios e beneficiários: aumento dos investimentos em implantação, ampliação e 
melhoria dos equipamentos e serviços turísticos do município e aumento do número de 
eventos realizados no município. Moradores, visitantes e investidores.  
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica.  
 

Produtos e Resultados: programas de atração de eventos e investimentos, incluindo: 
 

 implantação e melhoria de meios de hospedagem; 

 implantação e melhoria de estabelecimentos de alimentos e bebidas; 

 implantação de centro de eventos culturais; 

 instalação e oferta de serviços turísticos por agências de turismo receptivo; 

 implantação de infraestrutura acessível nos equipamentos turísticos; 

 oferta de serviços de apoio, treinamento e guarda de equipamentos desportivos 
(bicicletas, Drift-Trikes etc.); 

 implantação de ateliês de arte e artesanato; etc. 
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Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Criação e 
execução de 
Programa de 
Valorização 
Turística de 
grupos de 
folclore, 
música, teatro 
e dança de 
referência 
cultural italiana 
 

Elaboração do 
Programa de 
Valorização 
Turística de 
grupos de 
folclore, música, 
teatro e dança de 
referência cultural 
italiana 
 

SETUR e 
COMTUR 

R$ 25.000,00 Programa 
Municipal de 
Apoio à Cultura, 
Esporte e 
Turismo 
(PROMACET) – 
Lei nº 
2473/2012 

Realização de 
palestras, cursos 
e oficinas 
 

R$ 100.000,00 
por ano 
 
R$ 500.000,00 
(2021 a 2025) 
 
 

Inserção de 
apresentações 
folclóricas, de 
música, teatro e 
dança nos 
eventos de fluxo 
turístico 
 
 

R$ 30.000,00 
por ano 
 
R$ 150.000,00 
(2021 a 2025) 
 

Custo total:  
 

R$ 675.000,00 

Descrição da ação: identificação e cadastramento de indivíduos e grupos de folclore, 
música, teatro e dança de referência cultural italiana; Contratação de empresa 
especializada para a elaboração do programa; realização de palestras, cursos e oficinas de 
aprimoramento das atividades; Inserção de apresentações folclóricas, de música, teatro e 
dança em todos os eventos de fluxo turístico realizados no município; Incentivo à realização 
de calendário anual de apresentações folclóricas, de música, teatro e dança nos 
estabelecimentos de alimentos e bebidas e nos meios de hospedagem do município. 
 

Objetivo: promover a valorização turística de grupos de folclore, de música, teatro e dança 
de referência cultural italiana. 
 

Justificativa: a valorização de grupos de folclore, música, teatro e dança de referência 
cultural italiana do município é uma forma de promover a integração da comunidade no 
processo de desenvolvimento turístico, além de gerar maior valor para a experiência do 
visitante.   
 

Benefícios e beneficiários: fortalecimento da identidade cultural do município; valorização 
da autoestima do morador; ampliação da satisfação do visitante; e aumento da atratividade 
turística do município.  
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica.  
 

Produtos e Resultados: apresentações folclóricas, de música, teatro e dança de referência 
cultural italiana em eventos de fluxo turístico e nos estabelecimentos turísticos. Resultados: 
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maior autoestima do morador, valorização da cultura do município e maior satisfação do 
visitante. 

 

Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Criação e 
operacionalização 
de novos 
produtos e 
experiências 
turísticas 

Consultoria para 
a criação de 
experiências 
turísticas étnico-
culturais que 
coloquem o 
turista em 
contato com a 
história e a 
cultura italiana do 
município 
 

Iniciativa 
privada, 
SETUR e 
COMTUR 

R$ 25.000,00 Secretaria 
Municipal de 
Cultura e 
Turismo 
 
 

Consultoria para 
a criação de 
produtos 
gastronômicos 
exclusivos, de 
referência 
italiana, para 
serem 
comercializados 
nos 
estabelecimentos 
de alimentos e 
bebidas do 
município e 
transferência de 
“tecnologia”. 
 

SETUR, 
COMTUR e 
iniciativa 
privada 

R$ 25.000,00 Secretaria 
Municipal de 
Cultura e 
Turismo 
 
 

Custo total:  R$ 50.000,00 
 

Descrição da ação: contratação de empresas de consultoria especializadas na formatação 
de experiências turísticas étnico-culturais e na criação de produtos gastronômicos 
exclusivos, de referência italiana.  
 

Objetivo: criar maior atratividade turística para o destino. 
 

Justificativa: Nova Trento possui uma oferta turística e um patrimônio histórico cultural 
singular e de grande atratividade, porém, não existem experiências turísticas e 
gastronômicas diferenciadas sendo oferecidas ao visitante, que podem ser uma forma de 
ampliar a atratividade, a permanência e o gasto médio dos visitantes. 
  

Benefícios e beneficiários: ampliação do catálogo de serviços e produtos turísticos e 
gastronômicos oferecidos aos turistas; valorização da cultura local; estímulo ao 
empreendedorismo local; ampliação da oferta de trabalho e renda aos moradores.  

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica.  
 

Produtos e Resultados: nova oferta de experiências turísticas; novos produtos e 
experiências gastronômicas oferecidas pelos estabelecimentos de alimentos e bebidas. 
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Resultados: maior atratividade turística; maior permanência turística e maior gasto médio 
dos visitantes.  

 

Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Elaboração do 
Calendário 
Permanente 
de Eventos 
Culturais, 
Desportivos e 
Religiosos 

Identificação e 
reorganização 
temporal do 
Calendário de 
Eventos de Fluxo 
Turístico de Nova 
Trento 
 

Iniciativa 
Privada, SETUR 
e COMTUR 

Se custo direto Secretaria 
Municipal de 
Cultura e 
Turismo 
 
 

Elaboração e 
impressão de 
material de 
divulgação 
mensal (cartaz 
A3) para ser 
fixado em meios 
de hospedagem 
e 
estabelecimentos 
de alimentos e 
bebidas do 
município e 
região. 
 

R$ 10.000,00 

Custo total:  R$ 10.000,00 
 

Descrição da ação: elaborar critérios (característica do evento; atratividade turística; 
melhor estação do ano para acolher o evento etc.) para a aprovação, apoio e execução de 
eventos de fluxo turístico ao longo do ano; Realizar a análise dos eventos de fluxo turístico 
existentes no município e redefinir o período de realização dos eventos.   
 

Objetivo: criar um calendário de eventos de fluxo turístico mais atrativo e distribuído ao 
longo de todo o ano.  
 

Justificativa: os eventos turísticos têm papel importante na geração de atratividade e 
estímulo para a visita turística e, portanto, devem ser planejados e executados em períodos 
adequados para atrair o maior número de visitantes.   
 

Benefícios e beneficiários: ampliar a atratividade e o número de participantes dos eventos 
de fluxo turístico do município. Beneficiários: organizadores dos eventos, empresários 
envolvidos com eventos e proprietários de estabelecimentos de turismo e de apoio ao 
turismo.  
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica.  
 

Produtos e Resultados: criação de novo Calendário de Eventos de Fluxo Turístico de 
Nova Trento. Melhor distribuição da demanda turística ao longo do ano.  
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Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Elaboração e 
execução de 
Programa de 
Intercâmbio 
Cultural com 
as comunas 
coirmãs de 
Nova Trento 
(Bieno, 
Besenello, 
Grigno, 
Novaledo, 
Roncegno e 
Telve) 
 

Elaboração do 
Programa a partir 
da definição do 
Calendário de 
Eventos 
Permanente 

SETUR e 
COMTUR 

R$ 20.000,00 Programa 
Municipal de 
Apoio à Cultura, 
Esporte e 
Turismo 
(PROMACET) – 
Lei n.º 
2473/2012 

Apresentação e 
articulação com 
as cidades 
coirmãs para 
viabilização do 
Programa 

Articulação para 
execução da – 1ª 
edição do 
Festival de 
Gastronomia 
Italiana; e 1ª 
edição do 
Festival 
Neotrentino de 
Música Italiana 
 

Concepção e 
execução da – 1ª 
edição do 
Festival de 
Gastronomia 
Italiana – com 
participação de 
Chefs da 
província de 
Trento 

Iniciativa 
privada, 
mediante 
concessão de 
serviço; SETUR 
e COMTUR   

R$ 240.000,00 
(inclui 
despesas de 
participação 
de Chefs 
italianos da 
região de 
Trento) 

Concessão 
comum de 
serviço  

Concepção e 
execução da 1ª 
edição do 
Festival 
Neotrentino de 
Música Italiana – 
com 
apresentação de 
artistas 
brasileiros e 
italianos 

Iniciativa 
privada, 
mediante 
concessão de 
serviço; SETUR 
e COMTUR   

R$ 240.000,00 
(inclui 
despesas de 
participação 
de artistas 
italianos da 
região de 
Trento) 

Concessão 
comum de 
serviço  

Custo total:  R$ 500.000,00 
 

Descrição da ação: elaboração e execução: do Programa de Intercâmbio Cultural com as 
cidades coirmãs de Nova Trento (Bieno, Besenello, Grigno, Novaledo, Roncegno e Telve); 
da 1ª edição do Festival de Gastronomia Italiana; e do Festival Neotrentino de Música 
Italiana. 

Objetivo: promover a diversificação da oferta turística do município; fortalecer a integração 
com as cidades coirmãs na Itália; e atrair novo perfil de turistas para o município.  
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Justificativa: Nova Trento possui grande potencial turístico relacionado com a cultura 
italiana e já possui ligação institucional com cidades da região de Trento (Itália), porém, 
ainda não existem ações efetivas de valorização da cultura italiana, nem produtos turísticos 
formatados nesse sentido. O Programa de Intercâmbio vem justamente fortalecer os laços 
com as cidades coirmãs e estimular o desenvolvimento de produtos e serviços turísticos 
relacionados com a cultura italiana da região de Trento.  
 

Benefícios e beneficiários: fortalecimento institucional entre Nova Trento e as cidades 
coirmãs; criação de produtos/eventos turísticos com grande atratividade; e valorização dos 
usos, costumes e manifestações culturais ligadas à cultura italiana. Moradores e visitantes.  
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica.  
 

Produtos e Resultados: programa de Intercâmbio Cultural; 1ª edição do Festival de 
Gastronomia Italiana; e 1ª edição do Festival Neotrentino de Música Italiana. Resultados: 
Estímulo à arte e à cultura de Nova Trento; valorização dos artistas e grupos artísticos do 
município; ampliação da atratividade turística; e ampliação dos gastos e da permanência 
turística no município. 
 

 

Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo estimado Fontes de 
recursos 

Elaboração do 
projeto e 
execução do 
Centro de 
Eventos 
Culturais de 
Nova Trento 
(10 mil m2) 
 
 

Elaborar projeto 
básico e 
executivo do 
Centro de 
Eventos 
Culturais de 
Nova Trento 
 

Iniciativa 
privada, 
mediante 
concessão 
comum de 
serviço 
precedida de 
obra pública; 
SETUR e 
COMTUR 
 

R$ 
48.000.000,00 

Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF); 
Concessão 
comum de 
serviço público, 
precedida de 
obra pública. Implantação 

Custo total:  R$ 48.000.000,00 
 

Descrição da ação: Etapa 1. Elaboração dos projetos básico e executivo do Centro de 
Eventos Culturais de Nova Trento; Elaboração de edital de contratação do serviço; 
Contratação do Serviço; Execução da obra do Centro de Eventos Culturais de Nova Trento, 
composto por estrutura de palco adaptável que permita a realização de apresentações no 
interior do espaço ou apresentações para a área externa – ao ar livre (palco deverá possuir 
abertura na parte de trás);  
Etapa 2. Elaboração de edital de concessão da gestão do Centro de Eventos Culturais de 
Nova Trento e Concessão do Centro de Eventos Culturais de Nova Trento. Área ainda não 
definida pela Prefeitura Municipal.  
 

Objetivo: criar um local para abrigar as manifestações artísticas, culturais, folclóricas e 
religiosas de Nova Trento.  
 

Justificativa: Nova Trento precisa de um espaço, com infraestrutura de ponta, onde se 
possa realizar apresentações artísticas e culturais de alta qualidade e, dessa forma, gerar 
maior demanda e maior atratividade para os visitantes. 
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Benefícios e beneficiários: oferta de espaço adequado para a realização de eventos à 
comunidade e turistas; e possibilidade de atração de demanda em função dos eventos e da 
qualidade do espaço. Comunidade e Turistas.  

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), conforme estabelecido na Lei Federal 6.938/81, 
que institui a Política Nacional de Meio Ambiente e na lista de atividades constantes na 
Resolução CONAMA 237 de 1997. 
 

Produtos e Resultados: implantação de novo Centro de Eventos Culturais de Nova Trento, 
com vistas a ampliação e diversificação da oferta turística; a geração de maior atratividade 
aos visitantes; a ampliação da oferta de trabalho e renda; e a melhoria da qualidade de vida 
dos moradores.  
 

Fonte: elaborado pelo autor (2020). 

 

Quadro 28. Apoiar a capacitação de pessoal envolvido com a atividade turística e a 

melhoria da qualidade do artesanato local  

Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Capacitação e 
melhoria da 
qualidade do 
produto 
turístico 

Diagnóstico de 
demanda por 
cursos de 
capacitação e 
qualificação para 
os gestores, 
profissionais do 
turismo e 
artesãos. 
 
 

SETUR, 
COMTUR, 
SEBRAE/SC, 
SENAC/SC e 
Instituições de 
ensino da 
região. 

R$ 30.000,00  
(6 cursos de 
capacitação) 

Programa 
Municipal de 
Apoio à Cultura, 
Esporte e 
Turismo 
(PROMACET) – 
Lei nº 
2473/2012 

Realização de 
capacitação. 
 
 

Elaboração do 
Programa de 
Design de 
Artesanato 
Neotrentino com 
identidade 
cultural 
 
 

SETUR, 
COMTUR, 
SEBRAE/SC e 
SENAC/SC 

R$ 30.000,00  
 

Programa 
Municipal de 
Apoio à Cultura, 
Esporte e 
Turismo 
(PROMACET) – 
Lei nº 
2473/2012 

Implantação 
 

Custo total:  R$ 60.000,00 
 

Descrição da ação: realizar atualização do diagnóstico de demanda por cursos de 
capacitação e qualificação para os gestores, profissionais do turismo e artesãos; promover 
cursos de capacitação.  
 

Objetivo: ampliar a qualidade dos serviços prestados e a qualidade do artesanato 
produzido no município.  
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Justificativa: o turista atual está cada vez mais exigente com o serviço prestado e, 
portanto, torna-se fundamental qualificar a prestação dos serviços e ampliar a qualidade do 
artesanato, de modo a ampliar a satisfação do visitante e o gasto médio no destino.  
 

Benefícios e beneficiários: ampliação da qualidade do serviço turístico e do artesanato 
produzido no município. Profissionais do turismo e visitantes.  
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica.  
 

Produtos e Resultados: cursos de capacitação e qualificação para os gestores, 
profissionais do turismo e artesãos; Programa de Design de Artesanato Neotrentino com 
identidade cultural; maior satisfação do visitante; aumento da autoestima dos profissionais 
do turismo; e maior atratividade para o turismo de Nova Trento.  
 

 

Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Elaboração e 
implantação do 
Programa de 
Desenvolvimento 
do Agroturismo 

Identificação e 
elaboração de 
Diagnóstico 
Participativo das 
propriedades 
rurais 
participantes 
 

SETUR, 
COMTUR, 
Secretaria de 
Agricultura e 
Meio Ambiente 
e proprietários 
rurais 

R$ 
100.000,00 

Secretaria 
Municipal de 
Cultura e 
Turismo 
 
 

Realização de 
visita de 
Benchmarking 
em um destino 
onde a 
Associação de 
Agroturismo 
“Acolhida na 
Colônia” possui 
membros 
 

Realização de 
cursos de 
capacitação para 
atuação com o 
Agroturismo 
 

Elaboração da 
Política 
Comercial das 
propriedades 
rurais 
 

Promoção da 
oferta turística do 
segmento 
 

Custo total:  R$ 100.000,00 
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Descrição da 
ação: 

Identificar as propriedades rurais aptas e/ou interessadas em atuar no 
âmbito do agroturismo e promover a organização e o desenvolvimento 
do segmento por meio da contratação de consultoria especializada.  
 

Objetivo: estimular o desenvolvimento organizado do Turismo no Espaço Rural 
(Agroturismo).  
 

Justificativa: Nova Trento possui 491 estabelecimentos agropecuários (274 não utilizam 
agrotóxicos) e, segundo o IBGE, muitos deles de pequeno porte, que poderiam oferecer 
diversos tipos de serviços aos turistas, desde atividades de colhe e pague até a oferta de 
alimentação e hospedagem, porém, faz-se necessário planejar o processo de 
desenvolvimento para que o segmento se desenvolva de forma adequada e possa gerar 
benefícios aos interessados.  
 

Benefícios e beneficiários: ampliação e diversificação da oferta de produtos e serviços 
turísticos e ampliação da permanência e gasto médio dos visitantes. Produtores rurais e 
turistas. 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica. 
 

Produtos e resultados: estruturação do segmento do agroturismo e institucionalização de 
uma governança do segmento, similar ou vinculada à Acolhida na Colônia (acolhida.com.br) 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2020). 

 

7.1.3 Comercialização Turística 

 

 A Comercialização Turística integra ações relacionadas à elaboração e 

execução de Plano de Comunicação e Marketing inovador e a criação e execução de 

uma presença digital eficiente do turismo. Trata-se da parte do escopo do plano 

responsável por: criar a imagem turística adequada para o destino; comunicar com o 

mercado potencial de forma a gerar empatia e atratividade ao mercado; e fomentar a 

aquisição dos produtos e serviços turísticos. 

 Nesse sentido importa destacar que Nova Trento possui uma imagem turística 

estabelecida basicamente sobre aspectos relacionados à religiosidade, apesar de 

possuir, conforme identificado ao longo do trabalho, grande potencial no âmbito do 

Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo Étnico-cultural, Turismo Desportivo e 

Turismo Rural. 

 Por essa razão, é necessário estabelecer novo posicionamento fundamentado 

sobre as seguintes premissas:  

• Nova Trento é um local onde se respira a cultura italiana, seja na música, nas 

manifestações folclóricas, no patrimônio histórico e na gastronomia; 
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• Nova Trento é o destino dos amantes da natureza, das trilhas, do cicloturismo 

e de atividades radicais como o Drift-Trike e as ultramaratonas rústicas; 

• Nova Trento é um destino sustentável! Onde a natureza e a qualidade de vida 

são os orientadores do processo de desenvolvimento econômico e social, 

urbano e rural; 

• Nova Trento é um destino que valoriza o passado e cria experiências, no 

presente, para atender as necessidades e expectativas dos visitantes de hoje 

e daqueles que virão no futuro; 

• Nova Trento é um destino onde tudo está sob a benção de Santa Paulina e de 

Nossa Senhora do Bom Socorro; 

• Nova Trento é o lugar onde se encontra o melhor da Itália com o que há de 

melhor no Brasil! 

Posto isso, apresentam-se nos quadros 29 e 30 as ações propostas para o 

componente Comercialização Turística.   

 

Quadro 29. Potencializar o marketing turístico do município, de modo inovador e 

segmentado 

Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Elaboração e 
execução de 
Plano de 
Comunicação 
e Marketing 
inovador  

Elaboração do 
Plano de 
Comunicação e 
Marketing 

SETUR e 
COMTUR. 

R$ 80.000,00 Programa 
Municipal de 
Apoio à Cultura, 
Esporte e 
Turismo 
(PROMACET) – 
Lei N.º 
2473/2012 

Criação da 
marca turística 
de Nova Trento 

R$ 30.000,00 

Implementação 
do Plano de 
Comunicação e 
Marketing (2021 
a 2025) 
 

R$ 750.000,00 

Custo total:  R$ 860.000,00 
 

Descrição da ação: elaboração do edital de contratação do Plano de Comunicação e 
Marketing de Nova Trento; Execução do edital; Contratação do Serviço; Implementação 
do Plano de Comunicação e Marketing de Nova Trento. 
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Objetivo: 
• criar posicionamento do destino turístico Nova Trento focado numa experiência ativa e 
diversificada, baseada nos segmentos do Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo 
Étnico-Cultural e Turismo Desportivo; 
• criar marca turística do município, baseado no novo posicionamento mercadológico; 
• criar banco de imagens; 
• criar e promover campanha de promoção turística (folder, flyer; e vídeos de promoção 
turística); 
• criar calendário de participação em feiras e eventos ligados aos segmentos turísticos 
prioritários;  
• organizar a política de participação em feiras e eventos para o período de 2020 a 2025, 
para divulgação e comercialização turística; e 
• monitorar os resultados obtidos. 
 

Justificativa: Nova Trento precisa criar posicionamento no mercado turístico e atuar de 
forma eficiente na comunicação e promoção do destino, de modo a atingir seus clientes 
potenciais, manter um relacionamento frequente com esse público e estimular a visita ao 
município.  
 

Benefícios e beneficiários: criação de novo posicionamento turístico e campanha de 
comunicação integrada. Empresários do turismo e turistas.  
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica.  
 

Produtos e Resultados: Plano de Comunicação e Marketing; Marca turística; Campanha 
de Promoção Turística; Banco de Imagens Turísticas; Política de Participação em feiras. 
Integração de todo processo de comunicação e marketing turístico; fortalecimento da 
imagem de Nova Trento e ampliação da demanda. 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2020). 

 

Quadro 30. Promover uma presença digital eficiente do turismo de Nova Trento 

Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Criação e 
execução de 
uma presença 
digital eficiente 
do turismo 

Criação do site 
oficial de turismo 
e das novas 
páginas oficiais 
de turismo de 
Nova Trento nas 
redes sociais 
integrados às 
plataformas de 
comercialização 
de serviços 
turísticos – 
OTA´s 

SETUR e 
COMTUR. 

R$ 50.000,00 
(site) 
 
R$ 72.000,00 
(criação e 
atualização 
das páginas 
de Nova 
Trento nas 
redes sociais 
durante 5 
anos) 

Programa 
Municipal de 
Apoio à Cultura, 
Esporte e 
Turismo 
(PROMACET) – 
Lei Nº 
2473/2012 

Estímulo à 
criação de 
websites e perfis 
das empresas 
turísticas e de 
apoio ao turismo 

SETUR e 
COMTUR. 

Sem custo 
direto 

Não se aplica 
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nas principais 
redes sociais 

Orientação aos 
gestores das 
empresas 
turísticas e de 
apoio ao turismo 
para estimularem 
seus clientes a 
fazerem “reviews” 
nas páginas das 
OTA´s, sites de 
busca e sites de 
planejamento de 
viagens 

SETUR; 
COMTUR e 
empresários do 
turismo. 

Sem custo 
direto 

Não se aplica 

Custo total:  R$ 122.000,00 
 

Descrição da ação: criação da nova presença digital do turismo de Nova Trento.  
 

Objetivo: fortalecer o relacionamento do município com o mercado turístico (empresas e 
turistas). 
 

Justificativa: 65% dos viajantes de lazer e 69% dos viajantes de negócios recorrem à 
internet na busca inicial de informações sobre o destino. Da mesma forma, 78% dos turistas 
de viagens de negócios e 67% dos turistas de lazer afirmam utilizar smartphones durante 
todo o processo de viagem (THINKWITHGOOGLE, 2014), portanto, é necessário manter 
uma presença digital ativa e permanente com os usuários, de modo e gerar atratividade e 
negócios para o turismo do município.  
 

Benefícios e beneficiários: fortalecimento da imagem turística de Nova Trento; ampliação 
da demanda turística; e ampliação dos gastos dos visitantes. Empresas de turismo de Nova 
Trento e turistas.   

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica.  
 

Produtos e Resultados: site de turismo de Nova Trento; Páginas oficiais de turismo de 
Nova Trento no Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube etc.; Sites e páginas das 
empresas turísticas nas redes sociais; Perfis das empresas de turismo em sites de 
planejamento de viagens. Resultados: fortalecimento da imagem turística de Nova Trento; 
melhor visualização (ranqueamento) de Nova Trento em sites de busca; melhor avaliação 
de Nova Trento nos sites das OTA´s e sites de planejamento de viagens; ampliação da 
demanda turística.  
 

Fonte: elaborado pelo autor (2020). 

 

7.1.4 Sustentabilidade Socioambiental 

 

 A sustentabilidade se apresenta como um requisito básico do atual estágio de 

desenvolvimento econômico mundial e, da mesma forma, do processo de 
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desenvolvimento do setor de viagens e turismo. A OMT (2019) exalta o papel do 

turismo como um importante mecanismo de promoção dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável – ODS (ver figura a seguir), um fato que reforça as 

diretrizes do Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo – PDTT Nova Trento, 

no que diz respeito à sustentabilidade.  

 

Figura 37. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS 

 

Fonte: UNWTO, 2019. 

 

 Como observado ao longo do trabalho, Nova Trento possui aspectos 

consideravelmente positivos em relação ao componente Sustentabilidade 

Socioambiental, com destaque para: acesso à educação para crianças e 

adolescentes; empregos gerados pelo turismo (4,6% da população economicamente 

ativa); uso de atrativos e equipamentos turísticos pela população; ações de cunho 

ambiental realizadas nas empresas de turismo; e patrimônio histórico e cultural. De 

outra parte, nota-se a falta de sensibilização turística da comunidade e uma rede 

pública de coleta e tratamento de esgoto ainda muito restrita. 

 Esse componente do Plano de Ações é composto por ações relacionadas 

principalmente aos ODS 3, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16 e 17,envolvendo: a criação de 

produtos e serviços turísticos acessíveis e sustentáveis; a articulação para a 
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ampliação da rede pública de coleta e tratamento de esgoto; a elaboração do Plano 

de Manejo das trilha de Nova Trento; e a elaboração de campanha de sensibilização 

da população local, empresários, trabalhadores do turismo, turistas e governo 

municipal sobre a conservação ambiental e o turismo sustentável e acessível. 

Sob essa perspectiva, apresentam-se nos quadros 31 e 32 as ações propostas 

para o componente Sustentabilidade Socioambiental.   

 

Quadro 31. Estimular o desenvolvimento turístico sustentável em Nova Trento e 

entorno 

Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Desenvolvimento 
turístico 
sustentável em 
Nova Trento e 
entorno 

Fomento à 
criação de 
produtos e 
serviços 
turísticos 
acessíveis e 
sustentáveis 
 

Iniciativa 
privada 

Sem custo 
direto 

Não se aplica 

Articulação para 
a ampliação da 
rede pública de 
coleta e 
tratamento de 
esgoto 
 

SAMAE, 
SETUR e 
COMTUR. 

Sem custo 
direto 

Não se aplica 

Custo total:  Sem custo direto  
 

Descrição da ação: articular com a demais secretarias de governo e empresários a 
execução de ações que fomentam o desenvolvimento sustentável do turismo.  
 

Objetivo: tornar Nova Trento um destino turístico sustentável e acessível para pessoas 
com deficiência e mobilidade reduzida.  
 

Justificativa: a sustentabilidade tem se tornado uma exigência de grande parte dos 
viajantes domésticos e internacionais e, portanto, é imprescindível que seja estimulado o 
desenvolvimento sustentável do turismo no município, fator esse relacionado diretamente 
ao turismo e indiretamente aos serviços públicos oferecidos na cidade.  
 

Benefícios e beneficiários: melhoria da qualidade de vida dos moradores; ampliação da 
competitividade do turismo; e ampliação da satisfação do visitante.  
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica. 
 

Produtos e Resultados: oferta de produtos e serviços acessíveis e sustentáveis; 
Reconhecimento da cidade como “Cidade Lixo Zero”; Ampliação da rede pública de coleta 
e tratamento de esgoto. Resultados: Ampliação da oferta de produtos e serviços turísticos; 
e ampliação da atratividade turística.  
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Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Elaboração e 
implantação do 
Plano de 
Manejo das 
trilhas de Nova 
Trento. (25km) 

Elaboração do 
Plano de Manejo 
da Trilha do 
Monte Barão de 
Charlach 
 

SETUR, 
COMTUR e 
Secretaria 
Municipal de 
Agricultura e 
Meio Ambiente 

R$ 120.000,00 Secretaria 
Municipal de 
Cultura e 
Turismo; e 
Secretaria 
Municipal de 
Agricultura e 
Meio Ambiente 

Implantação 
 

Elaboração do 
Plano de Manejo 
da Trilha 
do Morro da Bela 
Vista 
 

SETUR, 
COMTUR e 
Secretaria 
Municipal de 
Agricultura e 
Meio Ambiente 

R$ 130.000,00 

Implantação 
 

Custo total:  R$ 250.000,00 
 

Descrição da ação: elaborar o mapeamento e diagnóstico das trilhas do Monte Barão de 
Charlach e do Morro da Bela Vista; criar uma proposta de alterações de traçado e 
implantação de infraestrutura para diminuir a possibilidade de incidentes, acidentes e 
degradação das trilhas; identificar a capacidade de suporte das trilhas; propor o modelo de 
gestão das trilhas; e implantar as ações previstas no Plano.  
 

Objetivo: oferecer maior segurança, conforto e atratividade para quem realiza as trilhas do 
Monte Barão de Charlach e do Morro da Bela Vista. 
 

Justificativa: as trilhas do Monte Barão de Charlach e do Morro da Bela Vista possuem 
grande atratividade e estão sendo procuradas por adeptos do ecoturismo, todavia, não 
possuem infraestrutura adequada para receber visitantes. Dessa forma, com a ampliação 
da demanda, há possibilidade de degradação das trilhas, o que pode vir a oferecer riscos 
aos usuários e, consequentemente, denegrir a imagem do turismo no município.   

Benefícios e beneficiários: buscar a conservação dos recursos naturais presentes nas 
trilhas; aumentar a segurança e conforto dos visitantes; e promover uma imagem positiva 
do ecoturismo no município.  
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica. 
 

Produtos e resultados: Plano de Manejo das Trilhas; Implantação de infraestrutura 
(degraus, corrimão, tela de contenção, sinalização, pontes e passadiços etc.). Resultados: 
segurança dos usuários e conservação da natureza.  
 

Fonte: elaborado pelo autor (2020). 
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Quadro 32. Garantir a sensibilização da comunidade e dos atores envolvidos com o 

turismo sobre a conservação ambiental, valorização cultural e resultados 

econômicos e sociais advindos do turismo 

Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Sensibilização 
turística 

Elaboração de 
campanha de 
sensibilização da 
população local, 
empresários, 
trabalhadores do 
turismo, turistas e 
governo 
municipal sobre a 
conservação 
ambiental e o 
turismo 
sustentável e 
acessível.  
 

SETUR, 
COMTUR e 
Secretaria 
Municipal de 
Agricultura e 
Meio Ambiente 

R$ 30.000,00 Secretaria 
Municipal de 
Cultura e 
Turismo 

Execução da 
Campanha 
 

Elaboração do 
Programa de 
Certificação de 
Excelência de 
Empresas 
Turísticas 
(acessibilidade, 
sustentabilidade, 
saúde e 
segurança)  
 

SETUR e 
COMTUR  

R$ 60.000,00 
(R$ 10.000,00 
por ano) 

Secretaria 
Municipal de 
Cultura e 
Turismo 

Execução do 
Programa (2020 
a 2025) 
 

Custo total:  R$ 90.000,00 
 

Descrição da ação: contratação de empresa de consultoria especializada no planejamento 
de Campanha de sensibilização turística e na elaboração de Programa de Certificação de 
Excelência de Empresas Turísticas (acessibilidade, sustentabilidade, saúde e segurança); 
Execução da Campanha de sensibilização turística; e Execução do Programa de 
Certificação de Excelência de Empresas Turísticas. 
 

Objetivo: promover a sensibilização turística da população local, empresários, turistas e 
governo municipal. 
 

Justificativa: a geração de melhores resultados econômicos e sociais do turismo no 
município depende de uma efetiva participação de todos os atores ligados direta e 
indiretamente com a atividade (população local, empresários, trabalhadores do turismo, 
turistas e governo municipal). Dessa forma, é fundamental promover a sensibilização 
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desses atores e incentivar que as empresas de turismo do município busquem a excelência 
na prestação de seus serviços.  
 

Benefícios e beneficiários: sensibilização turística dos atores envolvidos direta e 
indiretamente com o turismo; oferta de serviços de melhor qualidade aos visitantes.  
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica.  
 

Produtos e Resultados: campanha de Sensibilização Turística e Programa de Certificação 
de Excelência de Empresas Turísticas. Resultados: oferta de maior hospitalidade no 
turismo, ampliação da demanda por empregos no turismo, ampliação da qualidade dos 
serviços prestados, da satisfação e da segurança do visitante.  
 

Fonte: elaborado pelo autor (2020). 

 

7.1.5 Fortalecimento do Quadro Institucional 

 

 O Quadro Institucional tem papel preponderante no processo de planejamento, 

gestão e promoção/comercialização do turismo, em qualquer âmbito de atuação. No 

aspecto local de Nova Trento foram verificados ao longo do projeto aspectos positivos 

relacionados ao tema, especialmente em função: da estrutura e atuação da Instância 

de Governança do Vale Europeu; dos projetos de cooperação regional (Brusque, 

Botuverá, São João Batista etc.), incluindo roteiros regionais; do planejamento 

turístico regional; do grau de cooperação com o Governo Federal; e da atuação do 

município no que se refere à execução da pesquisa de oferta e demanda. Por outro 

lado, observa-se: estrutura limitada e número reduzido de pessoal na Secretaria de 

Cultura e Turismo; reduzida atuação do organismo na promoção e apoio à 

comercialização; inexistência de medição dos impactos da atividade turística e de 

Sistema de Estatísticas do Turismo; e baixo grau de cooperação público-privada. 

 Com efeito, esse componente é integrado por ações que visam promover: a 

ampliação da integração de Nova Trento com os destinos turísticos regionais; o 

fortalecimento e ampliação do escopo de atuação da Secretaria Municipal de Cultura 

e Turismo; e a integração dessa Secretaria com o poder legislativo e demais 

organismos públicos/privados do município e região, com vistas à geração de maior 

competitividade para o turismo.  

 Nesse sentido, apresentam-se nos quadros 33e 34 as ações propostas para o 

componente Fortalecimento do Quadro Institucional.   
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Quadro 33. Fortalecer a integração do produto turístico Nova Trento com o Vale 

Europeu 

Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Integração do 
produto 
turístico Nova 
Trento com o 
Vale Europeu 

Articulação para 
ampliação da 
integração de 
Nova Trento com 
os destinos 
turísticos 
regionais  
 

SETUR, 
COMTUR e 
Instância de 
Governança 
Regional 

Sem custo 
direto 

Não se aplica 

Custo total:  Sem custo direto  
 

Descrição da ação: articular, com a IGR Vale Europeu e municípios do entorno: o 
fortalecimento dos órgãos municipais de turismo; a ampliação da infraestrutura das rotas 
religiosas, rotas de cicloturismo e trilhas em ambiente natural; a sinalização turística 
regional; e as ações de comunicação e promoção turística regional.  
 

Objetivo: fomentar o fortalecimento e desenvolvimento turístico regional de forma integrada 
ao desenvolvimento turístico do município. 
 

Justificativa: o desenvolvimento turístico de Nova Trento está diretamente ligado ao 
desenvolvimento turístico dos municípios do entorno, em especial aos municípios de 
Brusque, Botuverá e São João Batista, seja por conta da proximidade e 
complementariedade de atrativos, ou também, devido ao compartilhamento da demanda 
turística que se desloca entre os municípios. Portanto, a integração com os municípios do 
Vale Europeu é fundamental para ampliar a atratividade e a demanda ao município.  
 

Benefícios e beneficiários: estímulo ao fortalecimento do turismo e à ampliação da 
infraestrutura turística nos municípios do entorno. Órgãos municipais de turismo, moradores 
e visitantes.  
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica.  
 

Produtos e Resultados: fortalecimento dos Órgãos Municipais de Turismo e ampliação da 
infraestrutura turística no entorno.  
 

Fonte: elaborado pelo autor (2020). 
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Quadro 34. Promover uma gestão profissionalizada e a ampliação dos resultados da 

atividade turística no município 

Projeto Fases do 
projeto 

Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Gestão 
profissionalizada 
e ampliação dos 
resultados da 
atividade 
turística no 
município 

Elaboração do 
planejamento 
estratégico da 
Secretaria de 
Turismo e 
Cultura  
 

SETUR e 
COMTUR   

R$ 10.000,00 Secretaria 
Municipal de 
Cultura e 
Turismo 

Implantação de 
modelo de 
gestão baseada 
em resultados 
 

Elaboração e 
implantação de 
sistema de 
monitoramento 
do turismo no 
município (2020 
a 2025) 
 

SETUR e 
COMTUR   
 

 

R$ 120.000,00 Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF); 

Articulação para 
a ampliação da 
estrutura, 
recursos, quadro 
de servidores e 
infraestrutura da 
Secretaria de 
Turismo e 
Cultura  
 

SETUR, 
COMTUR e 
Gabinete do 
Prefeito 

R$ 80.000,00 Secretaria 
Municipal de 
Cultura e 
Turismo 

Implantação de 
“Balcão de 
Atendimento ao 
Turista” no 
Santuário de 
Santa Paulina (5 
anos de gestão – 
2021 a 2025) 
 

SETUR, 
COMTUR e 
Santuário Santa 
Paulina 
 

R$ 80.000,00 
(implantação) 
 
R$ 300.000,00 
-  
R$ 60.000,00 
por ano 
(gestão) 
 

Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF); 

Custo total:  R$ 590.000,00 
 

Descrição da ação: implantar um modelo de gestão baseada em resultados, com base na 
elaboração do planejamento estratégico da Secretaria de Turismo e Cultura e, com isso, 
articular a ampliação da estrutura, dos recursos e do quadro de servidores da Secretaria. 
 

Objetivo: ampliar os recursos e investimentos no setor por meio da profissionalização da 
gestão do turismo. 
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Justificativa: apesar da importância do turismo para o desenvolvimento econômico e social 
do município, a pasta da Secretaria de Turismo e Cultura possui recursos escassos e 
insuficientes para alavancar o desenvolvimento do setor. Dessa forma, faz-se necessário 
ampliar os recursos do órgão e implantar um novo modelo de gestão que possa gerar 
maiores resultados e monitorar o desenvolvimento turístico do município. 
 

Benefícios e beneficiários: ampliar os recursos do órgão municipal de turismo e os 
resultados econômicos e sociais do turismo. Órgão Municipal de Turismo, moradores e 
visitantes.  
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica.  
 

Produtos e Resultados: Plano Estratégico da Secretaria de Turismo e Cultura; Novo 
Modelo de Gestão da Secretaria de Turismo e Cultura; e Sistema de Monitoramento do 
Turismo no município. Profissionalização da gestão do turismo e ampliação dos recursos 
públicos e privados investidos no desenvolvimento do setor.  
 

 

Projeto Fases do projeto Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Articulação 
institucional 
para melhoria 
da qualidade 
da 
experiência 
turística no 
município  

Articulação para o 
fortalecimento da 
fiscalização de trânsito, 
autuação e aplicação 
das medidas 
administrativas cabíveis 
por infração de 
circulação, 
estacionamentos e 
paradas, previstas no 
Código de Trânsito 
Brasileiro, no entorno 
do Santuário de Santa 
Paulina 
 

SETUR, 
COMTUR e 
Secretaria de 
Transportes, 
Obras, 
Serviços 
Urbanos e 
Planejamento 

Sem custo 
direto 

Não se aplica 

Articulação para criação 
de Grupo de 
Fiscalização de 
Propaganda e 
Vendedores/promotores 
no entorno do Santuário 
de Santa Paulina 
 

SETUR, 
COMTUR e 
Secretaria de 
Transportes, 
Obras, 
Serviços 
Urbanos e 
Planejamento 

Sem custo 
direto 

Não se aplica 

Articulação para a 
implantação de uma 
base da PM no 
Santuário de Santa 
Paulina 
 

SETUR, 
COMTUR e 
Polícia Militar 

Sem custo 
direto 

Não se aplica 

Custo total:  Sem custo direto 
 

Descrição da ação: articulação institucional com Secretaria de Transportes, Obras, 
Serviços Urbanos e Planejamento para viabilizar - no entorno do Santuário de Santa 
Paulina: 1) ações de fiscalização de trânsito, autuação e aplicação das medidas 
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administrativas cabíveis por infração de circulação, estacionamentos e paradas, previstas 
no Código de Trânsito Brasileiro; 2) criação de Grupo de Fiscalização de Propaganda e 
Vendedores no local; e 3) articulação institucional com a Polícia Militar para viabilizar a 
implantação de uma base da PM na referida localidade. 
 

Objetivo: organizar o trânsito, as propagandas e a atuação de vendedores no entorno do 
Santuário Santa Paulina e coibir a prática de delitos nesse local. 
 

Justificativa: um dos problemas de Nova Trento atualmente é a falta de segurança e 
ordenamento no entorno no Santuário de Santa Paulina, principalmente no que se refere 
ao trânsito e a atuação de vendedores dos equipamentos de alimentos e bebidas da região, 
aspectos que podem ser solucionados com a atuação de fiscalização ostensiva na região.  
 

Benefícios e beneficiários: maior segurança aos visitantes; ordenamento do trânsito 
(estacionamento); e restrição da atuação de promotores/vendedores dos estabelecimentos 
de alimentos e bebidas. Beneficiários: moradores e visitantes.  
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica.  
 

Produtos e Resultados: fortalecimento da relação entre o Santuário Santa Paulina, a 
Secretaria de Turismo e Cultura, a P.M. e a Secretaria de Transportes, Obras, Serviços 
Urbanos e Planejamento; Formação do Grupo de Fiscalização de Propaganda e 
Vendedores/promotores no entorno do Santuário de Santa Paulina. Resultados: melhor 
experiência, maior satisfação do visitante e maior segurança aos visitantes.  
 

 

Projeto Fases do projeto Órgãos 
envolvidos 

Custo 
estimado 

Fontes de 
recursos 

Articulação 
institucional 
para melhoria 
da qualidade 
da experiência 
turística no 
município (II) 

Articulação 
institucional para 
definição de 
incentivos 
especiais a todos 
os que edificarem 
obras, com 
características 
típicas italianas. 
 

SETUR, 
COMTUR e 
Câmara de 
Vereadores 

Sem custo 
direto 

Não se aplica 

Articulação 
institucional para 
a criação de 
referência 
arquitetônica 
(Arquitetura 
Trentina) a ser 
utilizada por 
novos 
empreendimentos 
residenciais, 
comerciais e 
turísticos. 
 

Custo total:  Sem custo direto. 
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Descrição da ação: articulação institucional com a Secretaria de Administração e Finanças 
para definição de incentivos especiais a todos os que edificarem obras, com características 
típicas italianas, conforme previsto no art. 152 da Lei Orgânica do Município – 
promulgada em 4/04/1990; articulação institucional com a Câmara de Vereadores para a 
criação de Lei que estabeleça a referência arquitetônica (Arquitetura Trentina) a ser 
utilizada por novos empreendimentos residenciais, comerciais e turísticos que tenham 
interesse em receber os incentivos especiais. 
 

Objetivo: estimular a adaptação e construção de imóveis com características da arquitetura 
Trentina, de modo a criar uma paisagem urbana mais homogênea e atrativa aos visitantes.  
 

Justificativa: a história e o desenvolvimento econômico e social de Nova Trento estão 
intrinsecamente relacionados à imigração italiana. Assim, desde 1990, a Lei Orgânica do 
Município reconhece a importância do incentivo à edificação de obras com características 
típicas italianas. Apesar disso, ainda não foi criada qualquer lei regulamentando o assunto. 
Posto isso, é evidente a importância da definição desses incentivos e das referências 
arquitetônicas para que novas obras sejam realizadas com tais características e, assim, 
fazer com que a cidade possa criar uma paisagem urbana mais atrativa para os visitantes.  
 

Benefícios e beneficiários: oferta de incentivos especiais aos proprietários de imóveis e 
investidores; e criação de uma paisagem urbana mais atrativa. Proprietários de imóveis, 
novos investidores e turistas. 
 

Normas de licenciamento ambiental exigidas por lei: não se aplica.  
 

Produtos e Resultados: lei de incentivo à edificação de obras, com características típicas 
italianas. Resultados: criação de uma paisagem urbana mais atrativa para moradores e 
visitantes. 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2020). 

 

 

  



210 

 

 
 

7.2 DIMENSIONAMENTO DO INVESTIMENTO TOTAL 

 

Quadro 35. Dimensionamento do investimento total no Plano de Desenvolvimento 
Territorial do Turismo de Nova Trento – 2020 
 

Projeto 
Investimento Total 

 

R$ US$  
(1/04/2020) 

Total Geral R$ 78.044.900,00 
 

$ 14.914.843,20 

Componente Infraestrutura R$ 26.712.900,00 
 

$ 5.104.993,60 

Articular com os municípios do entorno e 
junto ao governo estadual a elaboração do 
projeto e a implantação de novo sistema de 
sinalização horizontal e dispositivos 
auxiliares na SC 410, nos trechos de 
Tijucas – Nova Trento e Brusque – Nova 
Trento (64km). 

R$ 515.000,00 $ 98.419,55 

Revitalização urbanística do perímetro 
urbano da SC410 e da Rua dos Imigrantes. 

R$ 5.407.500,00 $ 1.033.405,32 

Revitalização urbanística da Praça del 
Comune e Praça Getúlio Vargas. 

R$ 1.800.000,00 $ 343.990,67 

Elaboração do projeto e implantação da 
infraestrutura do Sistema de Transporte 
Turístico do destino. 

R$ 200.000,00 $ 38.221,19 

Revitalização urbanística do trajeto entre o 
centro da cidade e o Santuário de Santa 
Paulina e do entorno do Santuário de 
Santa Paulina 

R$ 9.270.000,00 
 

$ 1.771.551,97 

Elaboração do projeto e implantação da 
Rota – Caminhos Religiosos de Nova 
Trento (Trecho Claraíba). 

R$ 2.678.000,00 $ 511.781,68 

Elaboração do projeto e implantação do 
sistema de ciclofaixas, ciclovias e 
ciclorrotas, devidamente sinalizadas no 
Trecho 2 do Circuito de Cicloturismo do 
Vale Sagrado. 

R$ 5.150.000,00 $ 984.195,54 

Elaboração do projeto e instalação de 15 
parklets, integrados a estações de 
estacionamento e reparo de bicicletas (bike 
station repair), nas rotas de cicloturismo de 
Nova Trento. 

R$ 450.000,00 $ 85.997,67 

Criação e execução de Plano de Gestão de 
Riscos, com foco no setor turístico 
(Ecoturismo e Turismo de Aventura). 

R$ 201.000,00 $ 38.412,29 

Elaboração e implantação de novo sistema 
de sinalização de orientação e 
interpretação turística. 

R$ 1.041.400,00 $ 199.017,72 

Componente Produto Turístico R$ 49.420.000,00 
 

$ 9.444.455,06 

Criação de incentivos para atrair 
investimentos e eventos para o município. 

R$ 25.000,00 $ 4.777,65 
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Criação e execução de Programa de 
Valorização Turística de grupos de folclore, 
música e dança de referência cultural 
italiana. 

R$ 675.000,00 $ 128.996,50 

Criação e operacionalização de novos 
produtos e experiências turísticas. 

R$ 50.000,00 $ 9.555,30 

Elaboração do Calendário Permanente de 
Eventos Culturais, Desportivos e 
Religiosos. 

R$ 10.000,00 $ 1.911,06 

Elaboração e execução de Programa de 
Intercâmbio Cultural com as cidades 
coirmãs de Nova Trento. 

R$ 500.000,00 $ 95.552,97 

Elaboração do projeto e execução do 
Centro de Eventos Culturais de Nova 
Trento. 

R$ 48.000.000,00 $ 9.173.084,64 

Capacitação e melhoria da qualidade do 
produto turístico. 

R$ 60.000,00 $ 11.466,36 

Elaboração e implantação do Programa de 
Desenvolvimento do Agroturismo. 

R$ 100.000,00 $ 19.110,59 

Fonte: elaborado pelo autor (2020). 

 

Quadro 36. Dimensionamento do investimento total no Plano de Desenvolvimento 
Territorial do Turismo de Nova Trento – 2020 (continuação) 

Componente Comercialização Turística R$ 982.000,00 
 

$ 187.666,02 

Elaboração e execução de Plano de 
Comunicação e Marketing inovador. 

R$ 860.000,00 $ 164.351,10 

Criação e execução de uma presença 
digital eficiente do turismo. 

R$ 122.000,00 $ 23.314,92 

Componente Sustentabilidade 
Socioambiental 

R$ 340.000,00 
 

$ 64.976,02 

Desenvolvimento turístico sustentável em 
Nova Trento e entorno. 

R$ 0,00 $ 0,00 

Elaboração e implantação do Plano de 
Manejo das trilhas de Nova Trento. 

R$ 250.000,00 $ 47.776,48 

Sensibilização turística. 
 

R$ 90.000,00 $ 17.199,53 

Componente Fortalecimento do Quadro 
Institucional 

R$ 590.000,00 $ 112.752,50 

Integração do produto turístico Nova 
Trento com o Vale Europeu. 

R$ 0,00 $ 0,00 

Gestão profissionalizada e ampliação dos 
resultados da atividade turística no 
município. 

R$ 590.000,00 $ 112.752,50 

Articulação institucional para melhoria da 
qualidade da experiência turística no 
município. 

R$ 0,00 $ 0,00 

Articulação institucional para melhoria da 
qualidade da experiência turística no 
município (II). 

R$ 0,00 $ 0,00 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Quadro 37. Resumo dos investimentos no Plano de Desenvolvimento Territorial do 

Turismo de Nova Trento – 2020 

 
Projeto 

Investimento Total 
 

R$ US$  
(1/04/2020) 

Total Geral R$ 78.044.900,00 
 

$ 14.914.843,20 

Componente Infraestrutura R$ 26.712.900,00 
 

$ 5.104.993,60 

Componente Produto Turístico R$ 49.420.000,00 
 

$ 9.444.455,06 

Componente Comercialização Turística R$ 982.000,00 
 

$ 187.666,02 

Componente Sustentabilidade 
Socioambiental 

R$ 340.000,00 
 

$ 64.976,02 

Componente Fortalecimento do Quadro 
Institucional 
 

R$ 590.000,00 $ 112.752,50 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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7.3 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS POTENCIAIS DA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES 

 

Quadro 38. Identificação dos Impactos Potenciais da implementação das ações 

 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Articular 
com os 
municípios 
do entorno 
e junto ao 
governo 
estadual a 
elaboração 
de projeto e 
Implantação 
de novo 
sistema de 
sinalização 
horizontal e 
dispositivos 
auxiliares 
na SC 410 
 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Ampliação 
da 
segurança e 
conforto dos 
transeuntes 

Ampliação 
de uso da 
infraestrutura 
básica e 
serviços 
públicos 

Ampliação 
da 
demanda 
turística 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 
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 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Revitalização 
urbanística 
do perímetro 
urbano da 
SC410 e da 
Rua dos 
Imigrantes 
 

Valorização 
ambiental e 
paisagística 
do 
perímetro 

Não se 
aplica 

Aumento da 
autoestima 
dos 
habitantes 

Aumento de 
conflitos 
entre 
visitantes e 
visitados 

Valorização 
das 
propriedades 

Aumento do 
custo de 
aluguéis e 
imóveis; 
Especulação 
imobiliária 

Valorização 
cultural por 
meio da 
inserção de 
elementos 
culturais no 
projeto 
urbanístico 

Não se 
aplica 

 

 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Revitalização 
urbanística 
da Praça del 
Comune e 
Praça 
Getúlio 
Vargas 
 

Valorização 
ambiental e 
paisagística 
do 
perímetro 

Não se 
aplica 

Aumento da 
autoestima 
dos 
habitantes 

Não se 
aplica 

Valorização 
das 
propriedades 
do entorno 

Aumento do 
custo de 
aluguéis e 
imóveis; 
Especulação 
imobiliária 

Valorização 
cultural por 
meio da 
inserção de 
elementos 
culturais no 
projeto 
urbanístico 

Não se 
aplica 
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 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Elaboração 
do projeto e 
implantação 
da 
infraestrutura 
do Sistema 
de 
Transporte 
Turístico do 
destino 
 

Distribuição 
mais racional 
do fluxo 
turístico, 
diminuição 
da 
concentração 
de pessoas e 
diminuição 
de 
sobrecarga 
nos sistemas 
públicos 
 

Não se 
aplica 

Aumento da 
autoestima 
dos 
habitantes 
em função 
do maior 
contato com 
visitantes; 
geração de 
novos 
postos de 
trabalho 

Maior 
incômodo 
para 
pessoas 
que não 
apoiam a 
atividade 
turística 

Demanda 
por serviços 
em diversas 
áreas do 
município 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

 

 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Revitalização 
urbanística 
do trajeto 
entre o 
centro da 
cidade e o 
Santuário de 
Santa 
Paulina e do 
entorno do 

Valorização 
ambiental e 
paisagística 
do 
perímetro 

Não se 
aplica 

Aumento da 
autoestima 
dos 
habitantes 

Aumento de 
conflitos 
entre 
visitantes e 
visitados 

Valorização 
das 
propriedades 

Aumento do 
custo de 
aluguéis e 
imóveis; 
Especulação 
imobiliária 

Valorização 
cultural por 
meio da 
inserção de 
elementos 
culturais no 
projeto 
urbanístico 

Não se 
aplica 
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Santuário de 
Santa 
Paulina 

 

 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Elaboração 
do projeto e 
implantação 
da Rota - 
Caminhos 
Religiosos 
de Nova 
Trento 
 

Valorização 
ambiental e 
paisagística 
do 
perímetro 

Não se 
aplica 

Aumento da 
autoestima 
dos 
habitantes 

Aumento de 
conflitos 
entre 
visitantes e 
visitados 

Valorização 
das 
propriedades 

Aumento do 
custo de 
aluguéis e 
imóveis; 
Especulação 
imobiliária 

Valorização 
cultural por 
meio da 
inserção de 
elementos 
culturais no 
projeto 
urbanístico 

Não se 
aplica 

 

 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Elaboração 
do projeto e 
implantação 
de sistema 
de 
ciclofaixas, 
ciclovias e 
ciclorrotas, 
devidamente 
sinalizadas 
no Trecho 2 

Incentivo ao 
uso de 
bicicletas; 
diminuição 
da poluição 
causada por 
veículos 
automotores 

Não se 
aplica 

Aumento da 
autoestima 
dos 
habitantes; 
incentivo ao 
uso de 
bicicletas 
por parte da 
população e 
visitantes 

Aumento de 
conflitos 
entre 
visitantes e 
visitados; 
aumento do 
número de 
acidentes 
com 
ciclistas 

Valorização 
das 
propriedades; 
aumento no 
fluxo de 
cicloturistas 
no município 

Aumento do 
custo de 
aluguéis e 
imóveis; 
Especulação 
imobiliária 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 
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do Circuito 
de 
Cicloturismo 
do Vale 
Sagrado 
 

 

 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Elaboração do 
projeto e 
instalação de 
15 parklets, 
integrados a 
estações de 
estacionamento 
reparo de 
bicicletas (bike 
station repair), 
nas rotas de 
cicloturismo de 
Nova Trento 
 

Valorização 
paisagística 
do entorno 

Não se 
aplica 

Aumento da 
autoestima 
dos 
habitantes; 
fomento à 
integração 
de 
visitantes e 
visitados; 
incentivo ao 
uso de 
bicicletas 

Aumento 
de conflitos 
entre 
visitantes e 
visitados 

Valorização 
das 
propriedades 
do entorno; 
aumento no 
fluxo de 
cicloturistas 
no município 

Não se 
aplica 

Valorização 
cultural por 
meio da 
inserção de 
elementos 
culturais no 
projeto 
urbanístico 

Não se 
aplica 
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 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Criação e 
execução 
de Plano de 
Gestão de 
Riscos, com 
foco no 
setor 
turístico 
(Ecoturismo 
e Turismo 
de 
Aventura) 
 

Diminuição 
da 
degradação 
de áreas 
naturais 

Não se 
aplica 

Aumento da 
autoestima 
dos 
voluntários 
que forem 
capacitados 

Não se 
aplica 

Maior 
segurança e 
demanda 
para as 
atividades 
de 
ecoturismo 
e aventura 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

 

 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Elaboração 
e 
implantação 
de novo 
sistema de 
sinalização 
de 
orientação e 
interpretaçã
o turística 
 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Aumento da 
autoestima 
da 
população; 
aumento da 
satisfação, 
conforto e 
segurança 
dos 
visitantes 

Não se 
aplica 

Aumento da 
demanda de 
visitantes nas 
áreas 
turísticas do 
município 

Não se 
aplica 

Valorização 
dos 
aspectos 
histórico e 
culturais do 
município 

Não se 
aplica 
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 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Criação de 
incentivos 
para atrair 
investimento
s e eventos 
para o 
município 
 

Orientar o 
processo de 
desenvolviment
o urbano e 
imobiliário 

Diminuiçã
o da 
cobertura 
vegetal do 
município 

Ampliaçã
o dos 
postos de 
trabalho 

Aumento 
dos 
conflitos 
entre 
visitante
s e 
visitados 

Geração de 
emprego e 
renda; aumento 
da ocupação 
dos meios de 
hospedagem e 
estabelecimento
s de A&B. 

Especulaçã
o 
imobiliária; 
Aumento na 
demanda 
por serviços 
públicos 

Valorizaçã
o dos 
aspectos 
históricos e 
culturais 
em função 
de 
estímulo à 
construção 
com 
arquitetura 
Neotrentin
a 

Aculturação
, devido ao 
aumento da 
demanda 
turística 

 

 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Criação e 
execução de 
Programa de 
Valorização 
Turística de 
grupos de 
folclore, música 
e dança de 
referência 
cultural italiana 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Aumento 
da 
autoestima 
da 
população; 
geração de 
novos 
postos de 
trabalho 

Não se 
aplica 

Geração de 
renda; estímulo 
a criação de 
novos produtos 
e serviços 
turísticos 

Não se 
aplica 

Valorização 
de aspectos 
históricos e 
culturais 

Não se 
aplica 
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 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Criação e 
operacionalização 
de novos 
produtos e 
experiências 
turísticas 
 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Aumento 
da 
autoestima 
da 
população; 
geração de 
novos 
postos de 
trabalho 

Não se 
aplica 

Geração de 
renda; estímulo à 
criação de novos 
produtos e 
serviços 
turísticos; 
Aumento da 
ocupação dos 
meios de 
hospedagem e 
estabelecimentos 
de A&B 
 

Não se 
aplica 

Valorização 
de 
aspectos 
históricos e 
culturais 

Não se 
aplica 

 

 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Elaboração 
do 
Calendário 
Permanente 
de Eventos 
Culturais, 
Desportivos 
e Religiosos 
 

Não se 
aplica 

Degradação 
de áreas 
naturais 
onde 
ocorrerem 
os eventos 

Distribuição 
mais 
igualitária 
da demanda 
ao longo de 
todo o ano 

Não se 
aplica 

Manutenção 
de 
empregos e 
renda ao 
longo de 
todo o ano; 
aumento do 
fluxo 
turístico e 
da 
arrecadação 

Não se 
aplica 

Valorização 
de aspectos 
históricos e 
culturais 

Não se 
aplica 
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de tributos 
no 
município 
 

 

 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Elaboração 
e execução 
de 
Programa 
de 
Intercâmbio 
Cultural 
com as 
cidades 
coirmãs de 
Nova Trento 
 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Aumento da 
autoestima da 
população; 
geração de 
oportunidades 
de 
intercâmbio 
para 
estudantes; 
geração de 
novos postos 
de trabalho 
 

Não se 
aplica 

Geração de 
renda; 
estímulo à 
criação de 
novos 
produtos e 
serviços 
turísticos 

Não se 
aplica 

Valorização 
de aspectos 
históricos e 
culturais 

Não se 
aplica 

 

 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Elaboração 
e execução 
do Centro 
de Eventos 
Culturais de 

Valorização 
ambiental e 
paisagística 
do 
perímetro 

Supressão de 
vegetação na 
propriedade 
onde o 
empreendimento 
for edificado 

Geração de 
emprego; 
oportunidade 
para a 
realização de 
apresentações 

Não se 
aplica 

Geração 
de renda; 
estímulo à 
criação de 
novos 
produtos e 

Não se 
aplica 

Valorização 
de aspectos 
histórico e 
culturais 
por meio 

Não se 
aplica 
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Nova 
Trento 
 

folclóricas e 
culturais 
 

serviços 
turísticos 

dos eventos 
realizados 

 

 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Capacitação 
e melhoria 
da 
qualidade 
do produto 
turístico 
 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Geração de 
empregabilidade 

Não se 
aplica 

Geração de 
renda; 
estímulo à 
oferta de 
novos 
produtos e 
serviços 
turísticos 
 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

 

 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Elaboração do 
projeto e 
implantação do 
Programa de 
Desenvolvimento 
do Agroturismo 
 

Valorização 
de aspectos 
ambientais 
das 
propriedades; 
implantação 
de ações 
sustentáveis 
nas 
propriedades 
 

Não se 
aplica 

Valorização 
da 
autoestima 
da 
população 
da área 
rural; 
geração de 
novos 
postos de 
trabalho 

Não se 
aplica 

Geração 
de renda; 
estímulo à 
oferta de 
novos 
produtos e 
serviços 
turísticos 

Não se 
aplica 

Valorização 
de aspectos 
culturais e 
do dia a dia 
no campo 

Aculturação  
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 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Elaboração e 
execução de 
Plano de 
Comunicação 
e Marketing 
inovador 

Valorização 
dos 
aspectos 
naturais e 
paisagísticos 
do município 

Sobrecarga 
sobre o 
meio 
ambiente 
devido ao 
aumento da 
demanda 

Geração de 
novas 
oportunidades 
de trabalho 

Aumento 
dos 
conflitos 
entre 
visitantes e 
visitados 

Geração de 
renda; 
aumento do 
fluxo 
turístico e 
da 
arrecadação 
de tributos 
no 
município 

Aumento 
da 
demanda 
pelos 
serviços 
públicos 

Valorização 
dos 
aspectos 
histórico e 
culturais 

Aculturação 

 

 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Criação e 
execução 
de uma 
presença 
digital 
eficiente do 
turismo 

Valorização 
dos 
aspectos 
naturais e 
paisagísticos 
do município 

Sobrecarga 
sobre o 
meio 
ambiente 
devido ao 
aumento da 
demanda 

Geração de 
novas 
oportunidades 
de trabalho 

Aumento 
dos 
conflitos 
entre 
visitantes e 
visitados 

Geração de 
renda; 
Aumento do 
fluxo 
turístico e 
da 
arrecadação 
de tributos 
no 
município 
 

Aumento 
da 
demanda 
pelos 
serviços 
públicos 

Valorização 
dos 
aspectos 
históricos e 
culturais 

Aculturação 
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 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Desenvolvimento 
turístico 
sustentável em 
Nova Trento e 
entorno 
 

Estímulo a 
implantação 
de ações 
ambientais 
nas 
empresas 

Não se 
aplica 

Sensibilização 
e 
conscientização 
da sociedade 

Não se 
aplica 

Ampliação 
dos 
resultados 
econômicos 
e 
financeiros; 
ampliação 
da 
demanda; 
ampliação 
do mercado 
potencial do 
turismo de 
Nova 
Trento 
 

Não se 
aplica 

Valorização 
dos 
aspectos 
históricos e 
culturais 

Não se 
aplica 

 

 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Elaboração e 
implantação 
do Plano de 
Manejo das 
trilhas de 
Nova Trento. 
 

Diminuição 
da 
degradação 
das trilhas 

Geração 
de 
maiores 
impactos 
devido ao 
aumento 
da 
demanda  

Sensibilização 
da comunidade 
e visitantes 
sobre a 
manutenção 
dos ambientes 
naturais 

Não se 
aplica 

Aumento da 
demanda de 
visitantes; 
estímulo à oferta 
de novos 
produtos e 
serviços 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 
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 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Sensibilização 
turística 
 

Valorização 
do meio 
ambiente; 
Estímulo a 
implantação 
de ações 
ambientais 
nas 
empresas 

Não se 
aplica 

Sensibilização 
e 
conscientização 
da sociedade; 
ampliação do 
apoio à 
atividade 
turística 
 

Não se 
aplica 

Ampliação de 
investimentos e 
apoio ao 
desenvolvimento 
turístico 

Não se 
aplica 

Valorização 
dos 
aspectos 
históricos e 
culturais 

Não se 
aplica 

 

 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Integração 
do produto 
turístico 
Nova 
Trento com 
o Vale 
Europeu 
 

Valorização 
do potencial 
natural da 
região 

Ampliação 
dos 
impactos 
causados 
pelo uso 
turístico  

Fortalecimento 
das relações 
sociais entre 
os municípios 

Não se 
aplica 

Fortalecimento 
das relações 
comerciais 
entre 
empresas da 
região; 
Aumento do 
fluxo turístico 
e da 
arrecadação 
de tributos no 
município 
 

Não se 
aplica 

Valorização 
da história e 
cultura 
regionais 

Não se 
aplica 
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 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Gestão 
profissionalizada 
e ampliação dos 
resultados da 
atividade 
turística no 
município 
 

Ampliação 
das ações 
de 
conservação 
ambiental 
ligadas ao 
turismo 

Não se 
aplica 

Ampliação da 
conscientização 
pública sobre a 
importância do 
turismo 

Não se 
aplica 

Ampliação 
dos 
resultados 
econômicos 
da 
atividade; 
maior apoio 
às 
empresas 
de turismo; 
ampliação 
dos 
recursos da 
pasta de 
turismo 
 

Não se 
aplica 

Valorização 
cultural no 
turismo 

Não se 
aplica 

 

 IMPACTOS POTENCIAIS 

Ação AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Articulação 
institucional 
para 
melhoria da 
qualidade 
da 
experiência 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Geração de 
novos 
empregos; 
valorização 
da 
autoestima 
da 
população 

Não se 
aplica 

Geração de 
renda; 
aumento da 
demanda 
por 
manutenção 
e ampliação 
de imóveis 

Não se 
aplica 

Valorização 
dos 
aspectos 
históricos e 
culturais do 
município 

Não se 
aplica 
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turística no 
município 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2020). 

 

 

 

 



228 

 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABETA, Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. 
Perfil do turista de aventura e do ecoturista no Brasil. Ministério do Turismo. São 
Paulo: ABETA, 2010. 96p. 
 
ABRELPE, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2017. Disponível em: 
<http://abrelpe.org.br/pdfs/panorama/panorama_abrelpe_2017.pdf>. Acesso em: 29 
set. 2019.  
 
ACB, Associação Comercial da Bahia. Turismo Religioso em Salvador é 
Destaque no País. Disponível em: <https://acbahia.com.br/turismo-religioso-em-
salvador-e-destaque-no-pais/>. Acesso em: 18 nov. 2019.  
 
AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS. Editoria: Estatísticas Econômicas. Brasil tem 2,4 
milhões de leitos em sua rede de hospedagem. Disponível em: 
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/14786-brasil-tem-2-4-milhoes-de-leitos-em-sua-rede-de-
hospedagem >. Acesso em: 30 set. 2019.  
 
AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS. Sala de Imprensa: PNAD Contínua TIC 2017: Internet 
chega a três em cada quatro domicílios do país. Disponível em: 
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/23445-pnad-continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-
quatro-domicilios-do-pais>. Acesso em: 29 set. 2019.  
 
AL FERRO BIRRIFICIO. Sobre. Disponível em: <https://pt-
br.facebook.com/pg/alferobirrificio/about/?ref=page_internal>. Acesso em: 05 nov. 
2019.  
 
ARIANY ARTIGOS RELIGIOSOS. Fotos. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/arianyartigosreligiosos >. Acesso em: 28 nov. 2019.  
 
ARQUIDIOCESE DE BELÉM. Círio De Nazaré. Disponível em: 
<https://arquidiocesedebelem.com.br/cirio-de-nazare/>. Acesso em: 18 nov. 2019.  
 
BARRETTO, Margarita. Turismo e Legado Cultural: As Possibilidades do 
Planejamento. 2. Ed. Campinas: Papirus, 2001. 
 
BENI, M. C. Análise Estrutural do Turismo. 8. Ed. Atual. São Paulo: Ed. Senac SP, 
2003. 
 
BLANK, Steven Gary. Do Sonho a Realização em 4 Passos: Estratégias Para 
Criação de Empresas de Sucesso. 3ª ed. São Paulo: Ed. Évora, 2005.  
 
BLOG DISSEGMA. O Cenário Atual do Turismo na Serra Gaúcha. Disponível em: 
<http://www.dissegna.com.br/blog/2019/07/30/turismo-na-serra-gaucha/>. Acesso 
em: 20 nov. 2019. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais
https://pt-br.facebook.com/pg/alferobirrificio/about/?ref=page_internal
https://pt-br.facebook.com/pg/alferobirrificio/about/?ref=page_internal


229 

 

 
 

CAGED. Caged Estabelecimento. Disponível em: < http://pdet.mte.gov.br/caged-
estabelecimento>. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Acesso: 25 
nov. 2019. 
 
CELESC, Centrais Elétricas de Santa Catarina. Distribuição: Dados de Consumo. 
Disponível em: <http://www.celesc.com.br/portal/index.php/celesc-
distribuicao/dados-de-consumo>. Acesso em: 30 set. 2019.  
 
CLICK RBS. Pioneiro: Economia. Notícias. Bento recebeu 1,5 milhão de visitantes 
em 2018. Disponível em: 
<http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/economia/noticia/2019/02/bento-recebeu-1-5-
milhao-de-visitantes-em-2018-10706037.html>. Acesso em: 20 nov. 2019. 
 
CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Extração de Dados de 
Profissional. Disponível em: 
<http://cnes.datasus.gov.br/pages/profissionais/extracao.jsp>. Acesso em: 08 ago. 
2019. 
 
CPRM. Dados Informações e Produtos do Serviço Geológico do Brasil. 
Disponível em: < http://geosgb.cprm.gov.br/ >. Acesso: 25 nov. 2019. 
 
DEFESA CIVIL DE NOVUA TRENTO -SC. Plano Municipal de Contingência: 
Inundações e Deslizamentos. Disponível em: 
<https://static.fecam.net.br/uploads/1416/arquivos/987924_PLANO_MUNICIPAL_DE
_CONTINGENCIA_.pdf >. Acesso 20 set. de 2019. 
 
DIÁRIO DO NORDESTE. Editoriais: Conheça quatro cidades famosas pelo turismo 
religioso no Brasil. Disponível em: 
<https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/verso/online/conheca-quatro-
cidades-famosas-pelo-turismo-religioso-no-brasil-1.1770467>. Acesso em: 27 nov. 
2019.  
 
DIAS, R.; FIGUEIRA, V. O Turismo de Observação de Aves: Um Estudo de Caso 
do Município de Ubatuba/SP-Brasil. Revista de Estudos Politécnicos, v.8, n.14, p.85-
96, 2010. 
 
DOS ANJOS, G.S.; LIMA, A.E.F. Turismo Religioso: Um Estudo Sobre a Demanda 
de um Roteiro Turístico das Igrejas Católicas do Centro de Fortaleza – Ceará – 
Brasil. Revista Conexões Ciência e Tecnologia, n.5, p. 78 – 89, 2017.  
 
EMPREENDEDOR DIGITAL.COM. Home: Empreendedorismo. Nicho de Mercado: 
Definição, Segmentação e Exemplos. Disponível em: <https://www.empreendedor-
digital.com/nicho-de-mercado >. Acesso em: 30 set. 2019.  
 
GOOGLE MAPS. Disponível em:<https://www.google.com.br/maps/@-27.28633,-
48.9223159,49m/data=!3m1!1e3>. Acesso em: 20 out. 2019. 
 
 
 

https://www.google.com.br/maps/@-27.28633,-48.9223159,49m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com.br/maps/@-27.28633,-48.9223159,49m/data=!3m1!1e3


230 

 

 
 

GUIA SC, Guia Turístico dos Municípios de Santa Catarina. Museu da Cultura 
Italiana e Mercado de Pulgas. Disponível em: 
<https://guiasc.tur.br/index/detalhe/codEquipamento/9326/municipio/172>. Acesso 
em: 20 Nov. 2019. 
 
HUDSON, Simon. Sport and Adventure Tourism. New York: The Haworth Press 
Inc, 2003. 
 
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sinopse do Censo 
Demográfico 2010: Domicílios particulares permanentes, por existência de energia 
elétrica, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2010. 
Disponível 
em:<https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=P13&uf=00>. Acesso 
em: 20 set. 2019.  
 
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades: Cidade. Disponível 
em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/nova-trento/panorama>. Acesso em: 29 
set. 2019. 
 
IGNARRA, Luiz R. Fundamentos do Turismo. São Paulo: Pioneira, 2003. 
 
IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. O Instituto: O que é. Disponível 
em: <http://www.ima.sc.gov.br/index.php/o-instituto/organizacao/o-que-e>. Acesso 
em: 22 nov. 2019. 
 
LEI MUNICIPAIS. Nova Trento: Lei n.º 2649, de 18 de julho de 2017. Disponível 
em: <https://leismunicipais.com.br/a/sc/n/nova-trento/lei-ordinaria/2017/264/2649/lei-
ordinaria-n-2649-2017-institui-o-conselho-municipal-de-turismo-comtur-e-reestrutura-
o-fundo-municipal-de-desenvolvimento-turistico-criado-pela-lei-municipal-n-1533-de-
25-de-abril-de-1997-o-qual-passa-a-denominar-se-fundo-municipal-de-turismo-
fumtur-e-da-outras-providencias>. Acesso em: 08 ago. 2019.  
 
MELHOR ESCOLHA. TV por assinatura. Disponível em: 
<https://melhorescolha.com/internet-banda-larga/?cidade=nova-trento-sc>. Acesso 
em: 29 set. 2019 
 
MAPA DO TURISMO BRASILEIRO. Mapa do Turismo 2019-2021. Disponível em: 
<http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home 
 
MTE. Ministério do Trabalho. Caged Estabelecimento Ajustado. Disponível em: 
<http://bi.mte.gov.br/cagedestabelecimento/pages/consulta.xhtml# >. Acesso em: 29 
set. 2019. 
 
MTUR, Ministério do Turismo (2007). Módulo Operacional 7: Roteirização Turística. 
Disponível em: 
<http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/images/roteiros_brasil/roteirizacao_turistic
a.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2019.  
 
 

https://guiasc.tur.br/index/detalhe/codEquipamento/9326/municipio/172
http://www.ima.sc.gov.br/index.php/o-instituto/organizacao/o-que-e


231 

 

 
 

MTUR, Ministério do Turismo (2009).  Publicações: Hábitos de Consumo do 
Turismo Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/noticias/todas_noticias/Noticias_dow
nload/13.11.09_Pesquisa_Hxbitos_2009.pdf>. Acesso em: 05 out. 2019.  
 
MTUR, Ministério do Turismo (2010). Publicações: Segmentação do Turismo e o 
Mercado. Disponível em: 
<http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads
_publicacoes/Segmentaxo_do_Mercado_Versxo_Final_IMPRESSxO_.pdf>. Acesso 
em: 05 out. 2019. 
 
MTUR, Ministério do Turismo (2010). Publicações: Ecoturismo: Orientações 
Básicas. 3ª Edição. Disponível em: 
<http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads
_publicacoes/Ecoturismo_Versxo_Final_IMPRESSxO_.pdf>. Acesso em: 27 nov. 
2019.  
 
MTUR, Ministério do Turismo (2010). Publicações: Turismo Cultural. Orientações 
Básicas. 3ª Edição. Disponível em: 
<http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads
_publicacoes/Turismo_Cultural_Versxo_Final_IMPRESSxO_.pdf>. Acesso em: 05 
out. 2019.  
 
MTUR, Ministério do Turismo (2010). Publicações: Turismo Rural: Orientações 
Básicas. 2ª Edição. Disponível em: 
<http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads
_publicacoes/Turismo_Rural_Versxo_Final_IMPRESSxO_.pdf >. Acesso em: 
27 nov. 2019.   
 
MTUR, Ministério do Turismo (2017). Últimas Notícias: Turistas seguem a rota das 
aves. Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-
not%C3%ADcias/8050-turistas-seguem-a-rota-das-aves.html> Acesso: 27 nov. 
2019. 
 
MTUR, Ministério do Turismo (2018). Notícias: Turismo religioso ganha espaço na 
Expo Cristã. Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-
not%C3%ADcias/11962-destinos-de-turismo-religioso-ganham-espa%C3%A7o-na-
expo-crist%C3%A3.html>. Acesso em: 18 nov. 2019.  
 
MTUR, Ministério do Turismo (2019). Glossário do Turismo: Excursionista. 
Disponível em: <http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/gloss%C3%A1rio-do-
turismo/886-e.html >. Acesso em: 29 set. 2019.  
 
PC-SC, Polícia Civil de Santa Catarina. Endereços: 17ª DRP de Brusque. 
Disponível em: <http://www.pc.sc.gov.br/mapa/enderecos/10-brusque-17-drp>. 
Acesso em: 30 set. 2019. 
 
 
 



232 

 

 
 

PMNT, Prefeitura Municipal de Nova Trento. Governo: Estrutura Organizacional. 
Disponível em: 
<https://www.novatrento.sc.gov.br/estruturaorganizacional/index/index/codMapaItem/
91491. Acesso em: 18 nov. 2019.  
 
PMNT, Prefeitura Municipal de Nova Trento. Coleta Seletiva. Disponível em: 
<novatrento.sc.gov.br/portalcidadao/index/detalhes/codMapaItem/33858/codServico/
2305>. Acesso em: 22 nov. 2019. 
 
PM-SC. Polícia Militar de Santa Catarina. Endereço das Unidades. Disponível em: 
<http://www.pm.sc.gov.br/cidadao/endereco-das-unidades.html>. Acesso em: 30 set. 
2019. 
 
PTNT, PORTAL DE TURISMO DE NOVA TRENTO. Nova Trento. Disponível em: 
<https://turismo.novatrento.sc.gov.br/sobre-a-cidade>. Acesso em: 29 set. 2019.  
 
PORTAL DE TURISMO DE NOVA VENEZA. Apresentação. Disponível em: 
<https://turismo.novaveneza.sc.gov.br/sobre-a-cidade>. Acesso em: 20 nov. 2019. 
 
PORTAL EMSAMPA. Horários de Voos:  Disponível em: 
<http://www.emsampa.com.br/voos/aeroporto.htm>. Aceso em: 30 set. 2019.   
 
PORTAL O TRENTINO. Comunidade: Câmara Aprova Concessão de Espaço na 
Rodoviária. Disponível em: <https://otrentino.com.br/camara-aprova-concessao-de-
espaco-na-rodoviaria/>. Acesso em: 27 set. 2019.  
 
PORTAL A12.COM. Release: Santuário Nacional alcança marca de 13 milhões de 
visitantes em 2017. Disponível em: <Santuário Nacional alcança marca de 13 
milhões de visitantes em 2017>. Acesso em: 18 nov. 2019.  
 
RED BULL. BMX: Você sabe o que é um Drift Trike? Disponível em: 
<https://www.redbull.com/br-pt/voc%C3%AA-sabe-o-que-%C3%A9-um-drift-trike>. 
Acesso em: 29 nov. 2019.  
 
REVISTA GLOBO RURAL. Notícias: 8 destinos para curtir o turismo rural no Brasil. 
Disponível em:  
<https://revistagloborural.globo.com/Noticias/noticia/2015/01/8-destinos-para-curtir-o-
turismo-rural-no-brasil.html>. Acesso em: 10 nov. 2019.  
 
REVISTA VIAGEM E TURISMO. Matérias: Os Cinquenta Melhores Destinos de 
Ecoturismo no Brasil. Disponível em: 
<https://viagemeturismo.abril.com.br/materias/os-50-melhores-destinos-de-
ecoturismo-do-brasil/>. Acesso em: 29 set. 2019.  
 
SAMA, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Trento. Apresentação. 
Disponível em: 
<https://www.novatrento.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/2
709>. Acesso em: 22 nov. 2019.  
 



233 

 

 
 

SANTUÁRIO BÁSILICA DIVINO PAI ETERNO. Trindade. Disponível em: 
<https://www.paieterno.com.br/home-basilica/trindade/>. Acesso em: 18 nov. 2019.  
 
SANTUÁRIO SANTA PAULINA. Festa de Santa Paulina Reunirá Milhares e Fiéis 
em Nova Trento. Disponível em: <https://santuariosantapaulina.org.br/festa-de-
santa-paulina-reunira-milhares-de-fieis-em-nova-trento/>. Acesso em: 25 out. 2019 
 
SANTA CATARINA, Governo do Estado de Santa Catarina. Lei Complementar N° 
741, de 12 de junho de 2019. Dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o 
modelo de gestão da Administração Pública Estadual, no âmbito do Poder 
Executivo, e estabelece outras providências. Diário Oficial Eletrônico do Estado de 
Santa Catarina, Florianópolis, SC, 12 de jun. 2019. Disponível em: 
<http://www.doe.sea.sc.gov.br/Portal/VisualizarCanal.aspx?cdCanal=37>. Acesso 
em: 10 out. 2019. 
 
SANTUR, Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina. Destinos: 
Vale Europeu. Disponível em: <http://turismo.sc.gov.br/destinos/vale-europeu/>. 
Acesso em: 29 nov. 2019.  
 
SANTUR, Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina. Programa 
de Promoção do Turismo Catarinense: Estatísticas e Indicadores Turísticos. 
Estudo da Demanda Turística Municipal 2018. Nova Trento. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Alexandre%20Neumayr/Downloads/nova_trento_rc_jul%20-
%20atualizada%20(3).pdf>. Acesso em: 29 set. 2019.  
 
SANTUR, Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina. Vale 
Europeu. Disponível em <http://turismo.sc.gov.br/destinos/vale-europeu/>. Acesso 
em: 18 nov. 2019.  
 
SIM, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Consultar Linhas. 
Disponível em: 
<https://www2.deter.sc.gov.br/?modulo=noticia&int_seq_noticia=312>. Acesso em:  
27 set. 2019. 
 
SINOPSE DO CENSO DEMOGRÁFICO 2010. Domicílios particulares 
permanentes, por existência de energia elétrica, segundo as Grandes Regiões 
e as Unidades da Federação – 2010. Disponível em: 
<https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=P13&uf=00>. Acesso em: 
30 set. 2019.  
 
SNIS, Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento. Diagnóstico do 
manejo de Resíduos Sólidos Urbanos - 2017. Disponível em: 
<http://www.snis.gov.br/diagnostico-residuos-solidos/diagnostico-rs-2017>. Acesso 
em: 29 set. 2019.  
 
SOUSA, A.; PINHEIRO, C. O papel do turismo religioso nos territórios – Caso de 
Lamego (Portugal). In: Revista Turydes: Turismo y Desarrollo. 2014. Disponível em: 
<http://www.eumed.net/rev/turydes/17/lamego.html>. Acesso em: 18 nov.2017. 
 

https://santuariosantapaulina.org.br/festa-de-santa-paulina-reunira-milhares-de-fieis-em-nova-trento/
https://santuariosantapaulina.org.br/festa-de-santa-paulina-reunira-milhares-de-fieis-em-nova-trento/
http://turismo.sc.gov.br/destinos/vale-europeu/
https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=P13&uf=00
http://www.snis.gov.br/diagnostico-residuos-solidos/diagnostico-rs-2017
http://www.snis.gov.br/diagnostico-residuos-solidos/diagnostico-rs-2017
http://www.snis.gov.br/diagnostico-residuos-solidos/diagnostico-rs-2017


234 

 

 
 

SSP-SC. Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina. 
Estatísticas. Disponível em: <http://portal.ssp.sc.gov.br/sspestatisticas.html>. 
Acesso em: 30 set. 2019. 
 
SANTUÁRIO DE SANTA PAULINA. Festa de Santa Paulina Reunirá Milhares de 
Fiéis em Nova Trento. Disponível em: <https://santuariosantapaulina.org.br/festa-
de-santa-paulina-reunira-milhares-de-fieis-em-nova-trento/>. Acesso em: 28 nov. 
2019. 
 
TERRIN, A. N. Antropologia e Horizontes do Sagrado: Cultura e Religiões. São 
Paulo: Paulus, 2004. 
 
TRIKE TV. Início: 2º Speed Time – Nova Trento 2019. Disponível em: 
<http://www.triketv.com/2019/03/2-speed-time-nova-trento-2019.html>. Acesso em: 
25 nov. 2019. 
 
THINKWITHGOOGLE. A influência dos smartphones na jornada de quem viaja. 
Disponível em: <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-
channels/busca/influencia-dos-smartphones-na-jornada-de-quem-viaja/>. 2018. 
Acesso em: 08 ago. 2019.  
 
UNWTO. Towards Measuring the Economic Value of Wildlife Watching Tourism 
in Africa. Madrid: UNWTO, 2015. 
 
UNWTO. Tourism4sdgs. Disponível em: <https://www.unwto.org/tourism4sdgs >. 
Acesso em: mar. 2020. United Nations World Tourism Organization. Spain:  Madrid, 
2020.  
 
THINKWITHGOOGLE. A estrada do viajante para a tomada de decisão. Mountain 
View, Califórnia, 2014. 
 
WIKIAVES. Painel de Nova Trento/SC. Disponível em: 
<https://www.wikiaves.com.br/cidade.php?c=4211504>. Acesso em: 27 nov. 2019.  
 
WIKIPEDIA. Comuna Italiana. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Comuna_italiana >. Acesso em: 27 nov. 2019. 
 

 

  

https://santuariosantapaulina.org.br/festa-de-santa-paulina-reunira-milhares-de-fieis-em-nova-trento/
https://santuariosantapaulina.org.br/festa-de-santa-paulina-reunira-milhares-de-fieis-em-nova-trento/
http://www.triketv.com/2019/03/2-speed-time-nova-trento-2019.html


235 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES



236 

 

 
 

APÊNDICE A – DISTRIBUIÇÃO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM NO TERRITÓRIO DE NOVA TRENTO 

 

Figura 38. Distribuição dos meios de hospedagem no território de Nova Trento 

 

Fonte: elaborada pelo autor a partir de Google MyMaps
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APÊNDICE B – CRITÉRIOS PARA A HIERARQUIZAÇÃO DE ATRATIVOS52 

 

Hierarquização Primária 

Hierarquia 1. É todo atrativo turístico excepcional e de grande interesse, com 

significação para o mercado turístico internacional, capaz de, por si só, motivar 

importantes correntes de visitantes, atuais ou potenciais.  

(Valor = 4 pontos)          

Hierarquia 2. Atrativos com aspectos excepcionais em um país, capaz de motivar 

uma corrente atual ou potencial de visitantes dos mercados internos e externos, seja 

por si só, seja em conjunto com outros atrativos contíguos. 

(Valor = 3 pontos)          

Hierarquia 3. Atrativos com algum aspecto expressivo, capaz de interessar visitantes 

oriundos de lugares distantes, dos mercados internos e externos, que tenham 

chegado à área por outras motivações turísticas ou de motivar correntes turísticas 

locais (atuais ou potenciais).                                       

(Valor = 2 pontos)          

Hierarquia 4.  Atrativos sem mérito suficiente para serem incluídos nas hierarquias 

superiores, mas que formam parte do patrimônio turístico, como elementos que 

podem  complementar a outros de maior hierarquia, no desenvolvimento e 

funcionamento de qualquer das unidades do espaço turístico que, em geral,  podem 

motivar correntes turísticas locais, em particular, a demanda de recreação popular.      

(Valor = 1 ponto)          

Hierarquia Secundária 

a) Critérios para a Hierarquização Secundária 

1. Impacto da sua utilização 

É aquele que valoriza o efeito que produz, local e regionalmente, quando 

iniciada sua utilização.  

Trata-se de incluir na análise a capacidade do atrativo de produzir resultados 

imediatos, que estimulem por sua vez, processos de planejamento e implantação de 

empreendimentos relacionados com esse determinado atrativo, ou qualquer outro na 

sua área de influência.  

• Sua utilização possui caráter de atividade modelo;  

 
52 Metodologia elaborada pela Organização dos Estados Americanos – OEA e adaptado por Dóris 
Van de Meene Ruschmann.  
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• sua infraestrutura serve de inspiração para adaptações em outros atrativos; 

e  

• seu impacto econômico pode até provocar uma série de estímulos na 

comunidade local e regional. 

2. Apoio local e comunitário 

Como critério permite analisar o grau de interesse que por parte da comunidade 

local existe, incluindo seus líderes, para o desenvolvimento e disponibilidade ao 

público. 

3. Acesso e grau de uso atual 

É aquele que permite relacionar os atrativos com as possibilidades práticas de 

implantá-lo dentro do programa turístico local ou regional. 

Ainda permite relacionar o atrativo ao grau de acesso e utilização que sofre 

hoje. 

b) Critérios de Priorização 

São definidos como aqueles critérios que permitem entender: 

Os diferentes fatores que podem determinar a urgência ou não de sua 

implantação como atrativos turísticos, de acordo com seu estado de conservação, 

fragilidade dos ecossistemas onde se encontram e o grau de representatividade 

desses mesmos atrativos na região.  

 

• Estado de Conservação do atrativo 

Trata de valorizar sua qualidade como recurso, analisando a qualidade do seu 

ambiente e dos elementos que oferece.  

Quanto mais conservado mais importante para o Ecoturismo, embora requeira 

menos atenção que outros que estão em processo de degradação e necessitam de 

urgente proteção. 

 

• Fragilidade do lugar ou ecossistema onde se encontre 

Valoriza a capacidade de suporte das pressões de visitação, ou seja, quanto 

mais forte o ecossistema é em resistir a visitação, mais interessante é para o seu 

desenvolvimento turístico, tentando sempre preservar as características que originam 

sua atração. 
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• Representatividade do atrativo dentro do município e/ou Polo 

Fundamentado na sua natureza singular ou comum dentro da região ou 

município.  

 Quanto mais se assemelhe aos outros atrativos do município ou do Polo, 

menos interessante fica para ser prioritário, pois esse critério valoriza a singularidade, 

a raridade, o especial, o único na região. 

 

Cálculo de Pontuação 

• Fórmula:   

Hierarquização = Pontuação da Hierarquização Primária  

   +  

   Pontuação da Hierarquização Secundária 

a) Pontuação da Hierarquização Primária  

1 a 4 pontos 

b) Pontuação da Hierarquização Secundária  

 

[(Impacto Local e Regional) + (Apoio Local e Comunitário) + (Acesso e Condição Atual 

de Uso )]  

X  

[(Estado de Conservação) + (Fragilidade do Ecossistema) + (Representatividade 

Regional do Atrativo)] 

 

Exemplo: (1 + 2 + 1) x (2 +2+2) = 24 
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Quadro 39. Critérios de Hierarquização de atrativos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Hierarquização Final 

 

De 56 até 85 =  Hierarquia 1 

De 36 até 55 = Hierarquia 2 

De 11 até 35 =  Hierarquia 3 

Até 10 =   Hierarquia 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios de Hierarquização CH1 CH2 CH3

Valores (peso) 1 2 3

Impacto Local e Regional
Baixo

Impacto socioeconômico 

Médio

Impacto socioeconômico 

Alto

Impacto socioeconômico 

Apoio Local e Comunitário
Para a Comunidade é 

Indiferente

Apoio

Razoável

Apoia

Muito

Acesso e Condição Atual de Uso
Muito

Usado ou Visitado

Utilizado

Mas em Boas Condições

Acessível, mas sem

Uso [ou em ótimas condições 

de uso]

Critérios de Priorização CP1 CP2 CP3

Valores (peso) 1 2 3

Estado de Conservação
Deteriorado e Requer 

Recuperação

Em Regular Condições de 

Conservação

Bem

Conservado ou Virgem

Fragilidade do Ecossistema
Muito

Frágil
Medianamente Resistente

Sem Muitos Problemas para 

o Uso

Representatividade Regional do Atrativo
Bastante

Comum no Município

Bastante

Comum na Região

Bastante

Raro e Valioso
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APÊNDICE C – MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE FORÇAS E FRAQUEZAS 

 

Quadro 40. Matriz de Identificação de Forças e Fraquezas 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

FO FO FA FA

(+) (-) (-) (+)

1
Capacidade de Atendimento 

Médico ao Turista x

2
Estrutura Urbana nas Áreas 

Turísticas x

3
Fornecimento de Energia e 

Iluminação pública x

4
Segurança e Serviço de Proteção 

ao Turista x

5 Acesso Aéreo x

6 Acesso Rodoviário x

7 Acesso Aquaviário 

8
Sistema de Transporte no 

Destino x

9
Proximidade de Grandes Centros 

Emissivos de Turistas x

Item Macro-dimensão Dimensão Variável

Desempenho                                                                          

(Força - FO e Fraqueza - FA)

Neutro

Infraestrutura

D1. Infraestrutura 

geral

D2. Acesso



242 

 

 
 

Quadro 41. Matriz de Identificação de Forças e Fraquezas (continuação) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

FO FO FA FA

(+) (-) (-) (+)

10 Sinalização Turística x

11
Centro de Atendimento ao Turista 

(CAT) x

12 Espaço para Eventos x

13
Qualid., divers. e Capacidade 

dos Meios de Hospedagem x

14

Qualid., divers. e Capacidade de 

atendimento do Turismo 

Receptivo
x

15
Estrutura de Qualificação para o 

Turismo x

16
Qualid., divers. e Capacidade 

dos Restaurantes x

17 Atrativos Naturais x

18 Atrativos Culturais x

19 Eventos Programados x

20
Realizações Técnicas, 

Científicas e Artísticas

Item Macro-dimensão Dimensão Variável

Desempenho                                                                          

(Força - FO e Fraqueza - FA)

Neutro

D3. Serviços e 

equipamentos 

turísticos

D4. Atrativos

Produto - 

Turismo
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Quadro 42. Matriz de Identificação de Forças e Fraquezas (continuação) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO FO FA FA

(+) (-) (-) (+)

Item Macro-dimensão Dimensão

Neutro

Variável

Desempenho                                                                          

(Força - FO e Fraqueza - FA)

21 Planejamento de Marketing x

22 Participação em Feiras e Eventos x

23 Promoção do Destino x

24 Website do Destino x

D5. MarketingTurismo
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Quadro 43. Matriz de Identificação de Forças e Fraquezas (continuação) 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

FO FO FA FA

(+) (-) (-) (+)

25
Estrutura Regional para Apoio ao 

Turismo (IG Vale Europeu) x

26
Grau de Cooperação com o 

Governo Estadual x

27
Grau de Cooperação com o 

Governo Federal x

28
Grau de Cooperação Público-

privada x

29
Planejamento para o Destino e 

Atividade Turística x

30 Governança - IGR x

31
Projetos de Cooperação 

Regional x

32 Planejamento Turístico Regional x

33 Roteirização x

34
Promoção e Apoio à 

Comercialização x

Item Macro-dimensão Dimensão Variável

Desempenho                                                                          

(Força - FO e Fraqueza - FA)

Neutro

D6. Políticas 

públicas

D7. Cooperação 

regional

Política Pública
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Quadro 44. Matriz de Identificação de Forças e Fraquezas (continuação) 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO FO FA FA

(+) (-) (-) (+)

Item Macro-dimensão Dimensão

Neutro

Variável

Desempenho                                                                          

(Força - FO e Fraqueza - FA)

35 Pesquisa de Demanda x

36 Pesquisa de Oferta x

37
Sistema de Estatísticas do 

Turismo x

38
Medição dos Impactos da 

Atividade Turística x

39
Setor Específico de Estudos e 

Pesquisas x

D8. 

Monitoramento
Política Pública
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Quadro 45. Matriz de Identificação de Forças e Fraquezas (continuação) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO FO FA FA

(+) (-) (-) (+)

40 Aspectos da Economia Local x

41
Infraestrutura de Comunicação 

(telefonia, internet, tv a cabo, etc.) x

42
Empreendimentos e Eventos 

Alavancadores x

43
Aproveitamento do Pessoal Local 

e Oferta de Qualificação x

44
Presença de Grupos Nacionais e 

Int. do Setor de Turismo x

45
Presença de Empresas de Gde 

Porte, Filiais ou Subsidiárias x

Item Macro-dimensão Dimensão Variável

Desempenho                                                                          

(Força - FO e Fraqueza - FA)

Neutro

Economia

D9. Economia 

local

D10. Capacidade 

empresarial
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Quadro 46. Matriz de Identificação de Forças e Fraquezas (continuação) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

FO FO FA FA

(+) (-) (-) (+)

46 Acesso à Educação x

47
Empregos Gerados pelo 

Turismo x

48
Pol. de Enfrent. e Prevenção à 

Exp. sexual infanto-juvenil x

49
Uso de Atrativos e Equipamentos 

Turísticos pela População x

50
Sensibilização Turística da 

Comunidade x

51
Estrutura e Legislação Mun. de 

Meio Ambiente x

52
 Rede Pública de Distribuição de 

Água x

53
Rede Pública de Coleta e 

Tratamento de Esgoto x

54
Coleta e Destinação Pública de 

Resíduos x

55
Unidades Conservação no 

Território Municipal x

56
Ações de cunho ambiental nas 

empresas de turismo x

Item Macro-dimensão Dimensão

Neutro

Variável

Desempenho                                                                          

(Força - FO e Fraqueza - FA)

D11. Aspectos 

sociais

D12. Aspectos 

ambientais

Sustentabilidade
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Quadro 47. Matriz de Identificação de Forças e Fraquezas (continuação) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO FO FA FA

(+) (-) (-) (+)

Item Macro-dimensão Dimensão

Neutro

Variável

Desempenho                                                                          

(Força - FO e Fraqueza - FA)

57
Estrutura Municipal para Apoio à 

Cultura x

58 Patrimônio Histórico e Cultural x

59
Produção Cultural Associada ao 

Turismo x

60
Serviços e equipamentos 

públicos x

61
Serviços e equipamentos 

privados x

D13. Aspectos 

culturais

D14. 

Acessibilidade

Sustentabilidade
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APÊNDICE D – OFICINA PÚBLICA DO PDTT NOVA TRENTO 

 

 Conforme orientação do Termo de Referência para Elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Territorial do Turismo, após a aprovação do produto referente ao 

diagnóstico da Área Turística (Produto 2) foi realizada uma Oficina Pública na Casa 

da Cidadania, localizada na Rua Salvador Gessele, s/n, Centro, Nova Trento.  

 

Figura 39. Convite da Oficina Pública do Plano de Desenvolvimento Territorial do 

Turismo de Nova Trento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A oficina pública ocorreu das 19h às 21h30 e contou com a participação de 17 

pessoas, entre representantes do poder público, iniciativa privada e membros da 

comunidade.  

 Durante a oficina pública foi apresentado o conteúdo do Produto 2 e, 

posteriormente, foi aberta a palavra, ao público, para que pudessem fazer críticas, 

sugestões e considerações.  

 As falas, dos presentes, foram de apoio ao desenvolvimento do trabalho, ao 

desenvolvimento do turismo e à inciativa do poder público de elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Territorial do Turismo de Nova Trento.  

 Não houve críticas ou sugestões relacionadas ao conteúdo apresentado.  
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Figura 40. Fala da técnica Débora Matte, turismóloga da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 41. Apresentação do PDTT na Oficina Pública realizada em Nova Trento em 05 de março de 2020 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 42. Apresentação do PDTT na Oficina Pública realizada em Nova Trento em 05 de março de 2020 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 43. Grupo presente na Oficina Pública realizada em Nova Trento em 05 de março de 2020 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 44. Grupo presente na Oficina Pública realizada em Nova Trento em 05 de março de 2020 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 45. Lista de presença da Oficina Pública realizada em Nova Trento em 05 de março de 2020 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE E – AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PDTT NOVA TRENTO 

 

 Conforme orientação do Termo de Referência para Elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Territorial do Turismo - PDTT, após a aprovação do Produto 5 - 

Versão Preliminar do PDTT, foi realizada uma Audiência Pública no Circolo Trentino, 

localizado na Rua Melvin Jones, 40, Bairro Basenelo, Nova Trento/SC.  

 

Figura 46. Convite da Audiência Pública do Plano de Desenvolvimento Territorial do 

Turismo de Nova Trento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A audiência pública ocorreu das 19h30 às 21h00 e contou com a participação 

de 16 pessoas, entre representantes do poder público, iniciativa privada e membros 

da comunidade em geral.  

 Inicialmente a equipe de consultores realizou uma breve recapitulação do 

diagnóstico da área turística, que havia sido apresentado, de maneira detalhada, e 

validado na oficina pública realizada em 05 de março de 2020.  
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 Na sequência, foram apresentadas as Estratégias e Ações (Produto 4) que 

compõem o Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo e, posteriormente, foi 

aberta a palavra, ao público, para que pudessem fazer críticas, sugestões e 

considerações.  

 É relevante mencionar a presença do atual secretário municipal, Sálvio Osmar 

Tonini, bem como do Sr. Rodrigo Bonecher, profissional que assumirá o cargo de 

Secretário Municipal de Cultura e Turismo no dia 01 de janeiro de 2021. Ressalta-se 

o fato de o futuro secretário ter acompanhado o processo de elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Territorial do Turismo de Nova Trento e participado da Oficina 

Pública realizada em março de 2020.  

 

Figura 47. Algumas lâminas apresentadas durante a Audiência Pública do Plano de 

Desenvolvimento Territorial do Turismo de Nova Trento. 

 

     

     

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Os participantes manifestaram o apoio ao trabalho realizado, ao 

desenvolvimento do turismo e aos esforços do Poder Público em viabilizar a 

elaboração do Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo de Nova Trento. 

Ademais, os participantes solicitaram a inclusão, no Plano de Desenvolvimento 

Territorial do Turismo de Nova Trento, das informações referentes à empresa Sonia 

Turismo, agência de turismo receptivo que iniciou suas atividades em Nova Trento em 

meados de 2020.  
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 É relevante mencionar que a referida agência de turismo receptivo iniciou suas 

atividades no município após a elaboração do (Produto 2), o qual foi apresentado e 

validado na Oficina Pública realizada em 05 de março de 2020.  

 De todo modo, atendendo a solicitação do grupo presente, as informações da 

referida empresa foram inseridas no documento.  

 

Figura 48. Fala do Sr. Sálvio Osmar Tonini, Secretário Municipal de Cultura e 

Turismo. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 
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Figura 49. Apresentação do PDTT na Audiência Pública realizada em Nova Trento 

em 07 de dezembro de 2020 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 

 

Figura 50. Apresentação do PDTT na Audiência Pública realizada em Nova Trento 

em 07 de dezembro de 2020 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 
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Figura 51. Grupo presente na Audiência Pública realizada em Nova Trento em 07 

de dezembro de 2020 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 

 

Figura 52. Grupo presente na Audiência Pública realizada em Nova Trento em 07 

de dezembro de 2020. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 
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Figura 53. Lista de presença da Oficina Pública realizada em Nova Trento no dia 07 de dezembro de 2020 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 


