
 
 

  



 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITO DE NOVA MUTUM 

Adriano Xavier Pivetta 

 

SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE NOVA MUTUM 

Secretário Jimmy Huppes 

 

 

COORDENAÇÃO LOCAL DO PLANO 

Bruna Tommasini | Administração e Ciências Contábeis 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

MINISTÉRIO DO TURISMO 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Presidente do Brasil: Jair Messias Bolsonaro 

MINISTÉRIO DO TURISMO 

Ministro do Turismo: Marcelo Álvaro Antônio 

SECRETARIA NACIONAL DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, PARCERIAS E 

CONCESSÕES 

Secretário: Lucas Felício Fiuza 

DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO, PARCERIAS E CONCESSÕES 

Diretora (Substituta): Ana Carla Fernandes Moura 

COORDENAÇÃO-GERAL DE ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 

Janaína Pinto Dias Amaral – Coordenação de Fortalecimento da Gestão 

Descentralizada 

Miranice Lima Santos – Coordenação de Apoio a Elaboração e Execução de Planos 

Sinara Leandra Silva Alves de Souza – Especialista em Gestão Ambiental



 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

CONSULTORIA:  

OPAH – ORGANIZAÇÃO E 
PLANEJAMENTO DE ASSENTAMENTOS 

HUMANOS  

 

 

 

EQUIPE TÉCNICA 

 

Maurício Maas | Arquiteto Urbanista 

Jussara Maria Silva |Arquiteto Urbanista e Doutora em Engenharia Civil 

Juliana Polizel | Engenheira Ambiental e Mestre em Ciências da Engenharia Ambiental 

Yure Lobo | Bacharel em Turismo e Mestre em Turismo 

Michelli Stumm| Bacharel em Ciências Econômicas e Doutora em Ciências Políticas 

Ityara dos Santos | Bacharel em Administração e Especialista em Gestão Pública 

 

 

COORDENAÇÃO 

Anna Carolina Vargas de Faria |Bacharel em Turismo e Especialista em Políticas Públicas 

 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Ityara dos Santos | Bacharel em Administração  

 
 
 
 
 

  



 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

O presente documento apresenta a consolidação das etapas anteriores do processo de 

elaboração do Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo de Nova Mutum - MT, definida 

como a versão preliminar do supracitado plano. Destaca-se que na presente etapa o plano 

deverá ser aprovado em audiência pública para a elaboração da versão final e definitiva. 

Portanto, cabe ressaltar que a leitura, conhecimento e divulgação do conteúdo deste 

documento são fundamentais para o processo de elaboração e finalização do presente 

instrumento de gestão do turismo de Nova Mutum - MT. 
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INTRODUÇÃO 

Entre os principais benefícios do desenvolvimento da atividade turística está a geração de trabalho e 

renda, captação de divisas para o município, atração investimentos, valorização dos produtos locais, 

valorização e preservação da cultura local e do meio ambiente.  

Para captar os benefícios de forma eficiente e equilibrada para o meio e para a sociedade local é 

preciso considerar a definição, elaboração e implementação de políticas públicas voltadas ao setor, 

atuando tanto no fomento ao desenvolvimento endógeno e da cadeia produtiva do Destino Turístico 

– DT, quanto na promoção do DT junto aos seus consumidores - turistas.  

Deste modo, compreendendo o papel de agente fomentador da atividade a Prefeitura Municipal de 

Nova Mutum - MT, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, captou junto ao 

governo federal, por intermédio do Ministério do Turismo, recursos para a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Territorial do Turismo de Nova Mutum – MT.  

Portanto, este documento é, também, parte dos esforços coordenados entre o Ministério do 

Turismo, por meio do Programa de Articulação e Ordenamento Turístico, e a Prefeitura Municipal de 

Nova Mutum, por meio de sua Secretaria Municipal de Indústria Comércio e Turismo, que, juntos, 

buscam contribuir ao modelo de desenvolvimento proposto pelo Plano Nacional de Turismo 2018-

2022, mais especificamente às diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo, enquanto eixo 

central do processo de desenvolvimento turístico nacional, no que diz respeito ao fortalecimento da 

gestão descentralizada do turismo brasileiro. 

Nova Mutum é um jovem município mato-grossense, com apenas 32 anos de idade. Integra a 

macrorregião turística Centro-Oeste e pertence à região turística Portal do Agronegócio, juntamente 

com os municípios de Lucas do Rio Verde, Tapurah, Sorriso, Sinop, Nova Ubiratã, Cláudia, Santa 

Carmem, Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos. Vinculado à vocação econômica da região a 

atividade turística municipal, embora ainda embrionária, está fortemente associada ao agronegócio.  

No Mapa do Turismo Brasileiro, elaborado pelo Ministério do Turismo – MTur, o município está 

classificado na categoria C, numa escala de cinco categorias que vai "A" à "E". Sendo "A" aqueles 

municípios cujo desempenho econômico do turismo é alto e "E" aqueles em que o desempenho 

econômico do setor é baixo. Ou seja, o município ocupa um nível de categorização entre média e 

baixa. 

O plano tem como função de nortear os investimentos de recursos a partir da delimitação do 

posicionamento de mercado, de forma articulada com outras políticas públicas municipais, estaduais 

e federais. Como resultado, serão definidos os temas, os produtos, os segmentos turísticos, 

econômicos e sociais, bem como os espaços que ganham atenção e importância para a política de 

turismo. 

Neste sentido, o objetivo de elaborar o presente plano é "estimular e impulsionar a atividade 

turística em Nova Mutum, por meio do fortalecimento de sua imagem, da qualificação de sua 

oferta turística, do alinhamento estratégico institucional e do desenvolvimento de produtos 

turísticos inovadores, integrados e vivenciais focados no seu posicionamento de mercado, visando 

elevar a qualidade da experiência turística, a ampliação da participação econômica da atividade 

no município e a distribuição dos seus benefícios". 
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A primeira etapa de elaboração do plano definiu o Plano de Trabalho, que em síntese, apresenta o 

método e descreve as etapas, representadas no fluxograma a seguir. 

Figura 1: Matriz de Análise da realidade municipal. 

 
 Fonte: Opah, 2019.  

Ainda, na primeira etapa, foram debatidos os objetivos que pautam o desenvolvimento da atividade, 

ou seja, a “realidade desejada”. Os objetivos acompanharam a elaboração do diagnóstico e, 

portanto, à medida que o conhecimento sobre a realidade existente se aprofundou foram 

redefinidos e consolidados. 

A segunda etapa (Diagnóstico Estratégico) foi composta por duas subdivisões, conforme apresentado 

no gráfico acima. Na primeira houve a compilação e a análise dos dados da realidade existente, 

enquanto na segunda a análise da realidade foi sintetizada, considerando a integração dos eixos, 

bem como complementada com a leitura de mercado turístico consumidor. 

Considerando a relevância da etapa, faz-se necessária a uma explanação sobre o conteúdo e o 

processo de elaboração. O Diagnóstico Estratégico contém uma análise sistematizada dos diversos 

elementos e aspectos que afetam o desenvolvimento turístico municipal em Nova Mutum e, dessa 

maneira, estabelece os fundamentos para o ordenamento futuro do turismo local.  

O diagnóstico está organizado em seis partes, cumprindo o esforço de compreensão da situação 

turística atual do município. Primeiramente apresenta-se o Contexto Global de Nova Mutum, 

priorizando seus aspectos geográficos, demográficos e socioeconômicos, com uma ênfase especial na 

análise da principal atividade econômica municipal: a agricultura.  Em seguida analisa-se o Mercado 

Turístico, com base na compreensão da demanda turística atual e potencial, juntamente com a 

oferta turística local, caracterizada pelo conjunto de equipamentos, serviços, atrativos e recursos 

turísticos existentes. Com relação ao fluxo turístico e demais aspectos da demanda é importante 

destacar que a inexistência de dados ou pesquisas sólidas para o município, bem como a escassez 

desses para o estado de Mato Grosso limitaram a análise desse aspecto. Esse obstáculo foi 

contornado com dados referentes aos fluxos terrestre, aéreo, ocupação dos meios de hospedagem e 

uma sondagem junto aos operadores turísticos especializados. 
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Para a análise da oferta de equipamentos e serviços turísticos, buscou-se estabelecer a relação 

econômica que essa oferta exerce no município, o volume atualmente disponível, o nível de 

qualificação e sua relação com o perfil da demanda atual e potencial, levando em consideração as 

necessidades de permanência e fruição turística no destino. Já para descrever a situação atual da 

oferta de atrativos e recursos turísticos, elementos chave na constituição dos produtos turísticos, 

uma vez que são eles que motivam a realização de uma viagem ao destino e geram o fluxo turístico, 

foram realizados trabalhos de campo e gabinete que permitiram mapeá-los e analisá-los, assim como 

realizar uma hierarquização desses elementos. 

A Análise da Infraestrutura Básica e dos Serviços Gerais, realizada na sequência, oferece uma 

contextualização dos equipamentos públicos urbanos e comunitários, buscando identificar seus 

gargalos, destacando sua distribuição territorial e sua influência no âmbito do turismo local.  Foram 

analisados aspectos como a rede viária de acesso a área e principais atrativos, o sistema de 

abastecimento de água, o sistema de esgotamento sanitário, o sistema de limpeza urbana, a rede de 

drenagem pluvial, o sistema de comunicação, a iluminação e a segurança públicas. 

Na continuidade, com o objetivo de analisar a situação atual da capacidade institucional municipal, 

no âmbito da atividade turística, foi desenvolvida a Análise do Quadro Institucional, com especial 

atenção aos órgãos e instituições do turismo, no que se refere às suas possibilidades e limites para a 

gestão dessa atividade, combinada à análise das políticas públicas atuais com influência direta e 

indireta no turismo, além de levar em consideração os processos de planejamento e a legislação de 

interesse e impacto no turismo. É importante reforçar que essa análise busca destacar, no contexto 

dos aspectos elencados, os elementos críticos que impactam a consecução dos propósitos do Plano. 

O tema que segue se refere à Análise dos Aspectos Socioambientais tem como propósito realizar 

uma caracterização ambiental do município para embasar a identificação de recursos turísticos 

ambientais, avaliar a capacidade de gestão ambiental do município e avaliar os impactos que podem 

ser gerados pela atividade turística. Esses aspectos são fundamentais para o equilíbrio do tripé da 

sustentabilidade, composto pelos elementos econômicos, sociais e ambientais.  

O documento finaliza com a Consolidação do Diagnóstico apresentando uma síntese estratégica que 

embasou os próximos passos de elaboração do plano. Traz em seu conteúdo a definição das Linhas 

de Produtos - LP, atuais e potenciais, do destino Nova Mutum, com uma caracterização de cada 

Linha, seus elementos de destaque, prioridade, cenário atual e demanda potencial. Essa análise se 

efetivou com base nos resultados apresentados no eixo estratégico referente ao Mercado Turístico e 

na leitura interdisciplinar dos demais eixos. Inclui, também, a importância relativa dos atrativos e 

recursos turísticos e as áreas críticas de intervenção por LP, no intuito de apontar as necessidades de 

investimentos prioritários que viabilizem a atividade, de forma a consolidar o posicionamento de 

mercado desejado, promover e distribuir o retorno socioeconômico.  

Como forma de identificar os principais aspectos que impulsionam ou desestimulam a atividade 

turística em Nova Mutum, foi realizada uma Matriz SWOT, com base nos quatro eixos estratégicos 

que compõem o presente diagnóstico, a saber: Mercado Turístico, Infraestrutura, Quadro 

Institucional e Aspectos Socioambientais.  

Portanto, o diagnóstico apresentou uma visão integrada da Área Turística relacionada à cadeia 

produtiva do turismo local, sua gestão, infraestrutura, serviços básicos e os aspectos vinculados ao 

âmbito social, econômico e ambiental. O resultado dessa análise contribuiu diretamente para 

nortear a elaboração das estratégias de desenvolvimento turístico e seus desdobramentos para a 

Área Turística. 
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Com base nesses aspectos analisados na leitura da realidade existente, pode-se afirmar que Nova 

Mutum apresenta condições de criar novas soluções socioeconômicas permeadas pelo turismo que, 

por meio de um conjunto de ações coordenadas entre os setores público e privado, resulte na 

eficiente aplicação de recursos e esforços para o desenvolvimento integrado e sustentável da 

atividade turística. Após a consolidação da etapa, seus resultados foram debatidos em oficina 

pública, e os apontamentos, quando necessário, foram reformulados.  

A terceira etapa, (Estratégias de Desenvolvimento Turístico) apresenta o conjunto dos 

encaminhamentos estratégicos definidos para o Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo de 

Nova Mutum – MT. As definições estratégicas se configuram como meios de condução para o 

alcance do objetivo proposto, durante o período de vigência do respectivo Plano, servindo como 

base para a revisão e continuidade do planejamento municipal. A condução das estratégias 

propostas representa um modo sistemático de administrar mudanças e de criar um melhor 

desenvolvimento para o território, sendo um desafio que deve ser assumido por todos os envolvidos.  

O processo de formulação das estratégias apresentadas teve por base o Diagnóstico Estratégico 

realizado, as áreas críticas de intervenção identificadas e a Matriz Swot que, juntos, determinam as 

prioridades para a consolidação da atividade turística em Nova Mutum, levando em conta os 

obstáculos e as oportunidades futuras.  

Vale ressaltar que os resultados apresentados nesta etapa decorrem de um processo criativo e 

participativo estabelecido entre equipe técnica e os representantes do poder público e da sociedade 

civil em Nova Mutum, direta e indiretamente envolvidos com o tema. Isto permitiu definir os 

elementos norteadores como o objetivo de desenvolvimento do Plano, o posicionamento de 

mercado, a organização do portfólio turístico e, por fim, as estratégias de desenvolvimento.  

A quarta etapa (Plano de Ação) é a ferramenta resultante da articulação entre o conhecimento 

técnico e o processo participativo, da leitura da realidade existente de Nova Mutum com a definição 

da realidade desejada para o desenvolvimento da atividade turística. Portanto, o objetivo central do 

plano de ação é a delimitação de projetos/ações de curto, médio e longo prazo, para que a visão de 

futuro, delimitada no objetivo do plano e no posicionamento de mercado, traduzidos em linhas de 

produtos e priorizações, seja alcançada. 

As ações foram elaboradas visando um projeto de cidade, não contemplando apenas as que são 

diretamente relacionadas ao turismo, mas compreendendo a atividade como um conjunto de 

variáveis que influenciam o meio. Assim sendo, entende-se que a estruturação do destino é realizada 

de forma integrada ao território local e regional, nos aspectos sociais, econômicos, culturais, 

ambientais, produtivos e urbanos.  

As ações foram organizadas pelos quatro eixos estratégicos do plano, dando coerência a linha 

condutora de todo o processo de construção do presente instrumento de planejamento.  

Os quatro eixos, são: 

1. Mercado Turístico 

2. Infraestrutura básica e Serviços Gerais 

3. Quadro Institucional 

4. Aspectos Socioambientais  

Além dos eixos estratégicos, as fichas indicam o eixo de atuação do Programa de Regionalização do 

Turismo - PRT, facilitando a captação de recursos e a interlocução com o Ministério do Turismo.  



 

24 
 

Os Eixos do PRT, são: 

1. Gestão Descentralizada do Turismo 

2. Planejamento e Posicionamento de Mercado 

3. Qualificação Profissional, dos Serviços e da Produção Associada 

4. Empreendedorismo, Captação e Promoção de Investimento 

5. Infraestrutura Turística e Urbana Municipal 

6. Informação ao Turista 

7. Promoção e Apoio à Comercialização 

8. Monitoramento 

Por fim, entende-se que o resultado do esforço conjunto dos vários atores que participaram da 

elaboração do PDTTur dá as condições necessárias e suficientes para a continuidade e ampliação do 

desenvolvimento turístico em Nova Mutum nos próximos cinco anos. Ressalta-se, ainda, a 

importância do monitoramento contínuo dos impactos, bem como a revisão do plano para a 

continuidade da política de desenvolvimento do setor. 
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I. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  
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1. CONTEXTO GLOBAL DE NOVA MUTUM 

1.1. POPULAÇÃO E TERRITÓRIO 

De acordo com a última estimativa populacional divulgada em 2018, a população do município de 

Nova Mutum totaliza 44 mil habitantes, representando 1,3% do estado de Mato Grosso. Com 

extensão territorial de 9,5 mil km2, o município também possui baixa densidade demográfica e 

mediana taxa de urbanização em comparação a dinâmica nacional1. Ao mesmo tempo, apresenta 

crescimento populacional superior à média mato-grossense de 11,8% entre 2010 e 20182.  

No que diz respeito às características da população, verifica-se distribuição relativamente equitativa 

entre gêneros, já que 53,1% da população é composta por homens e 46,9% por mulheres. Em relação 

à idade, constata-se que 74,6% da população do município têm mais de 15 anos.  

Tabela 1: Características territoriais e populacionais 

Indicadores Nova Mutum Mato Grosso 
Área (em km2) 9.532 903.207 

População censitária2010 31.649 3.035.122 

População estimada2018 43.919 3.441.998 

Densidade demográfica 2018 4,61 3,81 

Variação populacional 2010-2018 27,9% 11,8% 

Taxa de urbanização 2010 81,7% 81,8% 

Homens 2010 53,1% 51,1% 

Mulheres 2010 46,9% 48,9% 

Pessoas c/ mais de 15 anos 2010 74,6% 74,3% 

   
Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2010; IBGE. Estimativa Populacional, 2018. 

1.2. EDUCAÇÃO E CONDIÇÕES SOCIAIS 

Segundo os parâmetros estipulados pela Organização das Nações Unidas – ONU, o nível de 

desenvolvimento humano do município é considerado alto3, influenciado, principalmente, pela taxa 

de longevidade. De acordo com o “Perfil Socioeconômico de Nova Mutum”, elaborado pela 

Prefeitura Municipal, Nova Mutum possui o terceiro melhor IDH do estado de Mato Grosso. 

Apesar da posição de destaque no desenvolvimento humano do estado, Nova Mutum apresenta um 

percentual elevado de pessoas sem instrução ou com o Ensino Fundamental incompleto, o que pode 

comprometer o crescimento econômico municipal. 

 

 

 

 

1 A densidade demográfica nacional é de 24 habitantes por km2 enquanto a taxa de urbanização é de 84%. 
2 Vale destacar que segundo o “Perfil Socioeconômico de Nova Mutum”, elaborado pela Prefeitura Municipal, 

entre 2010 e 2017 o município apresentou o quarto maior crescimento populacional do estado. 
3 O Índice de Desenvolvimento Humano varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais alto é o desenvolvimento 

humano. Segundo a ONU, o índice apresenta a seguinte classificação: baixo (0,000 a 0,449), médio (0,550 a 0,699), alto 
(0,700 a 0,799) e muito alto (0,800 a 1,000). 
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Tabela 2:  Características educacionais e sociais 

Indicadores Nova Mutum Mato Grosso 
Sem instrução e fundamental incompleto*

2010 47,4% 52,0% 

Ensino Fundamental completo*
2010 20,4% 18,0% 

Ensino Médio completo*
2010 23,6% 22,2% 

Ensino Superior completo*
2010 8,6% 7,8% 

IDHM 2010 0,758 0,725 

IDHM-Educação 2010 0,673 0,726 

IDHM-Longevidade 2010 0,837 0,834 

IDHM-Renda 2010 0,773 0,800 

   
Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2010; PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. 
Nota: *população com mais de 10 anos. 

1.3. PRODUÇÃO, EMPREGO E RENDA 

Considerando os três grandes setores de atividade econômica, verifica-se que Comércio & Serviços 

concentra 42% do PIB gerado por Nova Mutum e 61% dos estabelecimentos presentes em território 

municipal. Além disso, o setor também foi responsável por 50% dos empregos formais gerados em 

2017. Os segmentos mais representativos nesse contexto são Administração Pública e Transporte 

Rodoviário de Carga que, como ilustrado nas tabelas a seguir, absorvem 12% dos empregos formais 

do município.  

Agricultura & Pecuária representa em Nova Mutum 31% do PIB, 25% dos estabelecimentos e 21% 

dos empregos formais, sendo direcionada majoritariamente para o Cultivo de Soja e Criação de 

Suínos. Já a indústria municipal, ao concentrar 19% do PIB, 14% dos estabelecimentos e 29% dos 

empregos, orienta-se para o abate de aves e suínos, concentrando 17% dos vínculos empregatícios 

formais. 

Tabela 3: Características de produção, emprego e renda 

 

 

Indicadores Nova Mutum Mato Grosso 
População censitária2010 31.649 3.035.122 
PEA 2010 18.600 1.545.518 
Taxa de desocupação 2010 96,6% 93,7% 
Pessoas ocupadas 2010 17.961 1.448.275 

Conta própria 2,9% 2,0% 

Empregadores 80,3% 71,1% 

Empregados 1,2% 2,0% 

Não remunerados 1,1% 3,2% 

Produção para o próprio consumo 0,0% 0,0% 

PIB per capita2016 71.101 37.463 

PIB (R$ bilhões)2016 2.927.799.450 123.834.000.000 

Impostos 247.091.590 11.965.000.000 

Comércio e serviços 1.231.426.650 68.470.000.000 

Agricultura e pecuária 893.162.780 25.084.000.000 

Indústria 556.118.430 18.315.000.000 

Estabelecimentos 2017 1.636 88.570 

Comércio e serviços 1.002 57.532 

Agricultura e pecuária 403 20.502 

Indústria 231 10.536 
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2010; IBGE. Produto Interno Bruto dos Municípios, 2016; BRASIL. Ministério do Trabalho e 
Emprego. Relação Anual de Informações Sociais, 2017. 

Tabela 4: Empregos formais segundo subclasses da Cnae 2.0 

Subclasses da Cnae 2.0 Empregos % 
1012101: Abate de aves 2.188 14% 

0115600: Cultivo de soja 2.135 14% 

8411600: Administração pública em geral 1.422 9% 

1012103: Frigorífico - abate de suínos 967 6% 

0154700: Criação de suínos 413 3% 

4930202: Transporte rodoviário de carga 394 3% 

4711302: Comércio varejista de mercadorias em geral 385 2% 

4120400: Construção de edifícios 331 2% 

5611201: Restaurantes e similares 264 2% 

4731800: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 260 2% 

4639701: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 257 2% 

5212500: Carga e descarga 257 2% 

0151201: Criação de bovinos para corte 250 2% 

4530703: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 234 2% 

4661300: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equip. para uso agropecuário 220 1% 

Outros  5.474 35% 

Total 15.451 100% 

   
Fonte: BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais, 2017. 

1.4. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA 

De acordo com o “Perfil Socioeconômico de Nova Mutum”, Nova Mutum é destaque em nível 

estadual e nacional na produção agropecuária, em virtude da extensão de suas áreas, de boas 

condições climáticas e dos investimentos em alta tecnologia. Tal condição pode ser observada nos 

indicadores abaixo que mostram a utilização de terras, os cultivos agrícolas e a produção pecuária no 

município. 

Com relação ao primeiro item verifica-se que 52,9% da área rural é ocupada por lavouras 

temporárias, 33,9% por matas ou florestas e 10,2% por pastagens. No que se refere aos cultivos 

agrícolas, constata-se que 97,3% das toneladas produzidas por Nova Mutum são direcionadas ao 

milho e à soja. Já no que diz respeito à pecuária, percebe-se que 99,2% da produção está 

concentrada na criação de galináceos. 

 

 

 

 

 

Indicadores Nova Mutum Mato Grosso 

Empregos formais 2017’ 15.451 800.385 

Comércio e serviços 7.663 548.155 

Agricultura e pecuária 3.316 113.920 

Indústria 4.472 138.310 
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Tabela 5: Principais indicadores da atividade agropecuária 

Indicador Nova Mutum Mato Grosso 
% 

municipal 
% 

estadual 

Estabelecimentos agropecuários 
Área (hectares) 766.159.370 54.830.818.614 100,0% 1,4% 

Quantidade (nº) 660 118.676 - 0,6% 

Utilização das terras (hectares) 

Lavouras 405.139.870 9.780.466.426 52,9% 4,1% 

Permanent
es 

149.100 105.244.231 0,0% 0,1% 

Temporária
s 

404.990.770 9.675.222.195 52,9% 4,2% 

Outros 7.500 9.400.772 0,0% 0,1% 

Pastagens 79.981.250 23.034.613.423 10,4% 0,3% 

Naturais 2.066.900 4.038.736.313 0,3% 0,1% 

Plantadas 77.914.350 18.995.877.110 10,2% 0,4% 

Matas / 
florestas 

260.085.200 19.790.744.944 33,9% 1,3% 

Naturais 39.846.860 2.436.992.337 5,2% 1,6% 

Reservas 
legais 

220.238.340 17.353.752.607 28,7% 1,3% 

Florestas  2.929.000 196.662.536 0,4% 1,5% 

Sistemas 
agroflorestais 

7.669.900 891.314.944 1,0% 0,9% 

Outros 10.346.650 1.127.615.569 1,4% 0,9% 

Agricultura (toneladas) 

Banana 392.000 42.567.414 0,0% 0,9% 

Mamão 62.212 4.057.671 0,0% 1,5% 

Abacaxi (frutos) 2.581.500 10.566.528 0,1% 24,4% 

Abóbora 53.100 4.334.661 0,0% 1,2% 

Algodão 76.286.947 2.373.008.775 2,5% 3,2% 

Arroz 834.000 422.015.690 0,0% 0,2% 

Feijão fradinho 2.032.802 168.122.608 0,1% 1,2% 

Mandioca 130.150 112.620.544 0,0% 0,1% 

Melancia 129.500 18.114.494 0,0% 0,7% 

Milho 1.637.587.639 28.506.976.312 53,3% 5,7% 

Soja 1.350.018.549 29.281.387.255 44,0% 4,6% 

Total 3.070.108.399 60.943.771.952 100,0% 5,0% 

Pecuária (cabeças) 

Bovinos 102.990 24.118.840 0,7% 0,4% 

Equinos 1.245 283.224 0,0% 0,4% 

Galináceos 13.855.073 58.270.542 99,2% 23,8% 

Muares 98 48.600 0,0% 0,2% 

Ovinos 2.605 232.462 0,0% 1,1% 

Patos 649 76.149 0,0% 0,9% 

Perus 32 7.086 0,0% 0,5% 

Total 13.962.692 83.036.903 100,0% 16,8% 

      
Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 2017. 
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2. ANÁLISE DO MERCADO TURÍSTICO 

2.1. DEMANDA TURÍSTICA ATUAL 

2.1.1. Estimativa e projeção 

Considerando as estatísticas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), da Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e do Ministério do Turismo, pode-se estimar que 

o fluxo turístico do município de Nova Mutum chegou a 4.700 pessoas em 2018. Projetando as 

tendências atuais, verifica-se que tal volume pode atingir 6.000 em 2025. Tal aumento, de 1.300 mil 

turistas, mostra que o fluxo turístico municipal pode crescer 28% nos próximos 6 anos. 

Figura 2: Estimativa e projeção do fluxo turístico atual 

 
Fonte: Opah, 2019 – a partir de ANTT. Anuário Estatístico dos Transportes Terrestres, 2008/2018; INFRAERO. 
Desembarques Internacionais de Passageiros, 2008/2018; BRASIL. Ministério do Turismo, Desembarques Internacionais, 
2018; BRASIL. Ministério do Turismo, Desembarques Nacionais, 2018. 
Nota: a estimativa teve como base a participação de Nova Mutum nas Atividades Características do Turismo (ACT) do 
Estado de Mato Grosso. A projeção para os anos de 2019 e 2025 utilizou como proxy o crescimento do fluxo turístico de 
Mato Grosso e do Brasil. 

2.1.2. Procedência e destinos emissores 

Segundo as estimativas realizadas, considerando as informações da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e do Ministério 

do Turismo, verifica-se que entre 2008 e 2018 cerca de 13% dos turistas de Nova Mutum se 

originavam de outros países. 

Figura 3: Fluxo turístico segundo procedência 

 
Fonte: Opah, 2019 – a partir de ANTT. Anuário Estatístico dos Transportes Terrestres, 2008/2018; INFRAERO. 
Desembarques Internacionais de Passageiros, 2008/2018; BRASIL. Ministério do Turismo, Desembarques Internacionais, 
2018; BRASIL. Ministério do Turismo, Desembarques Nacionais, 2018. 
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Também foi constatado que 87% dos turistas que visitaram Nova Mutum, utilizando especificamente 

o transporte rodoviário coletivo, eram brasileiros. Destes, aproximadamente 44% procediam de 

Mato Grosso do Sul; 39% do Paraná e 8% do Rio Grande do Sul. Agrupando os principais emissores, 

constata-se que 53% dos turistas nacionais eram da Região Sul e 44% do Centro-Oeste. 

Figura 4: Procedência do fluxo de passageiros do transporte rodoviário 

 
Fonte: Opah, 2019 – a partir de ANTT. Anuário Estatístico dos Transportes Terrestres, 2018. 

Em sondagem realizada junto aos meios de hospedagem do município, verifica-se que 91% dos 

respondentes concordam que as procedências estadual e regional são as mais relevantes para o 

turismo de Nova Mutum. 

Figura 5: Procedência do fluxo de hóspedes dos meios de hospedagem  

 
Fonte: Opah, 2019 – a partir de sondagem realizada com os meios de hospedagem do município.  
"Nota: a caracterização do fluxo turístico nos estabelecimentos pesquisados foi realizada por meio de pesquisa primária na 
qual o respondente possuía a opção de múltiplas respostas, indo da mais relevante para a menos relevante. A questão de 
múltipla escolha resultou em percentuais totais excedem 100%. 
 

2.1.3. Motivações 

Com relação às motivações dos visitantes atuais percebe-se, pelo gráfico abaixo, que realizar 

atividades comerciais é a razão apontada por 100% dos gestores de meios de hospedagem 

municipais. Em segundo lugar aparece a realização de atividades comerciais (indicada por 91% dos 

gestores) e a participação em eventos de negócios (82%). 
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Figura 6: Motivações do fluxo de hóspedes dos meios de hospedagem  

 
Fonte: Opah, 2019 – a partir de sondagem realizada com os meios de hospedagem do município.  
Nota: a identificação das motivações de fluxo turístico nos estabelecimentos pesquisados foi realizada por meio de 
pesquisa primária na qual o respondente possuía a opção de múltiplas respostas. A questão era de múltipla escolha e, 
portanto, resultou em percentuais totais excedem 100% 

2.1.4. Época de realização da viagem 

Conforme gráfico abaixo, o fluxo de passageiros do transporte terrestre com destino a Nova Mutum 

costuma concentrar suas viagens principalmente no mês de dezembro. Também podemos observar 

alguns pontos de concentração nos meses de julho a novembro.  

Figura 7: Meses de realização das viagens segundo passageiros do transporte rodoviário 

 
Fonte: Opah, 2019 – a partir de ANTT. Anuário Estatístico dos Transportes Terrestres, 2018.  

 

Para os gestores de meios de hospedagem, os meses do ano com maior concentração de hóspedes 

são julho, agosto, setembro e novembro. 
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Figura 8: Meses com maior fluxo de hóspedes 

 
Fonte: Opah, 2019 – a partir de sondagem realizada com os meios de hospedagem do município.  
Nota: a caracterização do fluxo turístico nos estabelecimentos pesquisados foi realizada por meio de pesquisa primária na 
qual o respondente possuía a opção de múltiplas respostas, indo da mais relevante para a menos relevante. A questão de 
múltipla escolha resultou em percentuais totais excedem 100%. 

2.1.5. Modo de viajar 

Os dados da sondagem realizada juntos aos meios de hospedagem municipal também apontam que 

viajar sozinho pode ser considerada a preferência entre os turistas que visitam Nova Mutum.  

Figura 9: Modo de viagem do fluxo de hóspedes 

 
Fonte: Opah, 2019 – a partir de sondagem realizada com os meios de hospedagem do município.  
Nota: a identificação das motivações de fluxo turístico nos estabelecimentos pesquisados foi realizada por meio de 
pesquisa primária na qual o respondente possuía a opção de múltiplas respostas. A questão de múltipla escolha resultou 
em percentuais totais excedem 100%. 
 

2.1.6. Ocupação em meios de hospedagem 

Partindo da taxa brasileira de ocupação de hotéis urbanos, pode-se inferir três estimativas para 

meios de hospedagem em Nova Mutum: 

• Fluxo baixo: em que a taxa de ocupação é representada por 30% das 480 unidades 

habitacionais, mostrando um fluxo anual de 36.288 diárias; 

• Fluxo médio: em que a taxa de ocupação é representada por 50% das 480 unidades 

habitacionais, mostrando um fluxo anual de 60.480 diárias; 
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• Fluxo alto: em que a taxa de ocupação é representada por 70% das 480 unidades 

habitacionais, mostrando um fluxo anual de 84.672 diárias.  

Figura 8: Fluxo anual de diárias dos meios de hospedagem de Nova Mutum 

 
Fonte: elaboração própria a partir de Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. Hotelaria em Números, 2018. 

Nota: a estimativa leva em conta somente dias úteis e considera somente uma diária por unidade habitacional. 

2.1.7. Portfólio estratégico de produtos e/ou segmentos atuais 

Conforme os dados anteriormente apresentados, juntamente com a percepção da pesquisa de 

campo, pode-se afirmar que o fluxo turístico atual de Nova Mutum é caracterizado, basicamente, 

pelas atividades de turismo de negócios e eventos ligadas, sobretudo, ao agronegócio local e 

regional. Do ponto de vista da estruturação de produtos o único elemento identificado que integra 

atualmente o seu portfólio é o turismo agrotecnológico.  

Quadro 1: Portfólio estratégico de produtos  
Portfólio atual Principais aspectos 

Turismo 
Agrotecnológico 

Trata-se de um produto em consolidação no município que envolve o 
desenvolvimento e aproveitamento turístico do conjunto de atividades 
decorrentes de visitas técnicas e encontros de interesse profissional, 
institucional, comercial, técnico, científico e social relacionados à cadeia de 
valor e à tecnologia do agronegócio. Atualmente os principais atrativos que 
integram esse produto são: 

• Grupo Bom Jesus 

• Frigorífico Excelência 

• Fundação MT - CAD Médio 

• Ideal Agro 

• Terra Santa Agro 

• One Foods BRF 

• Bunge 

• Fazenda Sossego 

• Sucos Melina 

• Solinftec 

• Orquestra Sinfônica Jovem de Nova Mutum 
Existe um esforço coordenado no município, por meio da Prefeitura 
Municipal, com o apoio do Sebrae no Mato Grosso, no sentido de promover o 
produto junto à operadores especializados no segmento do turismo 
agrotecnológico no Brasil e, dessa maneira, contribuir para a atração de 
demanda. 

Fonte: Opah, 2019. 

36.288

60.480

84.672

Fluxo baixo Fluxo médio Fluxo alto



 

35 
 

A partir da análise mais ampla da demanda e com base na oferta turística atual foi possível 

evidenciar a representatividade dos segmentos atuais. Essa identificação foi determinada a partir da 

percepção das possibilidades de aproveitamento da oferta turística atual por possíveis práticas de 

consumo turístico passíveis de serem realizadas no destino. Conforme se observa, o turismo 

agrotecnológico, as atividades de negócios e eventos são os elementos que atualmente caracterizam 

os segmentos atuais mais relevantes. Entretanto, embora ainda de maneira escassa, também foram 

identificadas atividades relacionadas à cultura, lazer, pesca, compras e gastronomia. 

Em relação à pesca, embora apresente pouca relevância percentual, configura como um segmento a 

ser destacado. Em que pese, atualmente, ocorrer de maneira desordenada, ao longo do rio Arinos, 

possui elevada capacidade para contribuir para a diversificação da oferta e, também, da demanda 

turística local, uma vez realizado o seu correto ordenamento e organização. É importante destacar 

que, conforme o Ministério do Turismo (2010) o segmento de turismo de pesca compreende as 

atividades turísticas decorrentes da prática da pesca amadora. Ou seja, aquela realizada de maneira 

desportiva, conhecida também como pesque e solte, que tem por finalidade o lazer ou o desporto, 

devendo observar as legislações pertinentes.  

A pesca amadora esportiva caracteriza-se pela soltura do peixe após sua captura, para que o mesmo 

possa se reproduzir, adotando o conceito de mínimo impacto e valorizando o contato com o 

ambiente natural. No Mato Grosso a pesca esportiva é uma das principais modalidades de turismo 

praticadas já com elevado potencial de atração nacional e internacional. Os peixes que mais se 

destacam são o Pacu, Pintado, Dourado, Matrinchã, Jaú e o Piau (GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, 2001; 2019). 

Figura 10: Segmentos atuais 

 
Fonte: Opah, 2019. 

2.1.8.  Análise da promoção e comercialização turística 

Com objetivo de identificar a situação atual de sua atuação mercadológica, considerou-se relevante 

proceder a análise da promoção e comercialização turística de Nova Mutum. Esta análise foi 

realizada a partir de dados coletados em campo e dados secundários obtidos por meio digital. Ela 

centra-se na observação das práticas promocionais e estratégias de apoio à comercialização turística 

realizadas pelo município, considerando a promoção como “um item do composto de marketing que 

abrange todas as ferramentas mercadológicas utilizadas para estabelecer comunicação com o 

mercado, incluindo as técnicas a serem aplicadas para promover o produto turístico e a forma como 

a promoção será transmitida ao consumidor: imagem, linguagem de comunicação etc” (MTUR, 

2007a, p.31) e a comercialização turística como o item do marketing que diz respeito às medidas 

tomadas com o objetivo de levar o produto turístico ao consumidor final (MTUR, 2007a). 
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Primeiramente cabe destacar que não existe, dentro da estrutura da Secretaria Municipal de 

Indústria, Comércio e Turismo, um setor especificamente responsável pelo tema. Entretanto, 

algumas ações foram identificadas com o objetivo de promover o município como destino de turismo 

agrotecnológico. Neste contexto o primeiro elemento a se destacar é a criação, em 2018, de uma 

marca turística de destino, que remete à temática do agronegócio aliada à tecnologia e vem sendo 

utilizada na comunicação oficial e mercadológica do município. 

Figura 11: Marca Turística: Destino Nova Mutum  

   
Fonte: Mercatto e Prefeitura Municipal de Nova Mutum 

Conforme informações da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, a marca compõem 

um conjunto de ações realizadas ao longo do ano de 2018 com objetivo de promover Nova Mutum 

junto ao mercado turístico e os operadores especializados no segmento de turismo agrotecnológico. 

Dentre essas ações se destaca a criação de um site turístico institucional 

(novamutum.mt.gov.br/turismo) que apresenta informações gerais sobre o destino, melhor época 

para visitar, como chegar, o que conhecer, os principais serviços de hospedagem, alimentação e 

receptivo além de maneiras de entrar em contato com o município. Apresenta, ainda que de maneira 

simples, um conteúdo adequado, enriquecido com imagens, mapas e vídeos. Outra ação identificada 

foi a elaboração de um folder, em formato físico e digital, contendo informações semelhantes à do 

site e a confecção de um manual operacional do turismo agrotecnológico, em formato digital, 

visando subsidiar a operação comercial desse segmento. 

Em 2018 foi realizado, com o apoio do SEBRAE no Mato Grosso, uma viagem de familiarização com 

foco no turismo agrotecnológico. Esse famtour contou com a participação de 5 operadores nacionais 

especializados no segmento e 3 operadores estaduais que atuam no receptivo estadual. Uma 

maneira de aproximar e apresentar ao mercado a oferta turística municipal. Também completa esse 

conjunto de ações de promoção e apoio à comercialização a participação do município na ABAV 

EXPO 2018, a convite da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC. Essa feira é 

considerada uma das mais importantes do setor de turismo brasileiro e, na ocasião, foi apresentado 

ao mercado a proposta do turismo agrotecnológico em Nova Mutum. 

No tocante ao posicionamento digital foram analisados os principais aspectos, considerando os 4 

canais mais utilizados pelo turista contemporâneo para a busca de informações e serviços de viagem 

e turismo, sendo eles o Google, o Facebook, o Instragram e o Tripadvisor. A busca orgânica no 

Google a partir dos termos “Nova Mutum Turismo” resulta em, aproximadamente, 374.000 

resultados, sendo que o site institucional aparece em terceiro lugar na lista de resultados, após 

conteúdos relacionados ao Tripadvisor e à equipamentos de turismo existentes no município, além 

de notícias relacionadas ao turismo agrotecnológico.  Já o Facebook demonstrou ser a plataforma 

com os resultados mais escassos relacionados ao turismo municipal. Não foi identificada nenhuma 

página específica, bem como a busca pelos mesmos termos não resultou em conteúdos úteis para 

potenciais visitantes.  A análise do Instragram, considerado uma plataforma com grande capacidade 

de influência na inspiração de viagens, se deu a partir da busca pelas hashtags #novamutum 

#turismo e #turismoagrotecnologico que resultou em poucas informações e na ausência de um perfil 
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específico sobre o turismo municipal. Por fim, o Tripadvisor também apresenta carências de 

informações no tocante à visão geral do destino que, atualmente, apresenta-se incompleto. As 

informações disponíveis nesse canal relacionam-se à algumas poucas avaliações realizadas pelos 

usuários de equipamentos e serviços turísticos locais, principalmente hotéis e restaurantes.  

Dessa forma, evidencia-se a ausência de uma estratégia digital consistente e a necessidade de se 

estabelecer um processo planejado de promoção, apoio à comercialização e melhor posicionamento 

por esse meio que é considerando, atualmente, uma das principais ferramentas de aproximação com 

o público consumidor. 

2.2. DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL 

2.2.1. Estimativa e projeção 

Partindo do fluxo turístico atual, pode-se inferir três estimativas para a demanda potencial: 

▪ Estimativa pessimista: em que a demanda potencial é representada por 5% do atual fluxo 
turístico, mostrando um fluxo potencial de 244 turistas em 2019 chegando a 301 em 2025; 

▪ Estimativa realista: em que a demanda potencial é representada por 10% do atual fluxo 
turístico, mostrando um fluxo potencial de 488 turistas em 2019 chegando a 602 em 2025; 

▪ Estimativa otimista: em que a demanda potencial é representada por 15% do atual fluxo 
turístico, mostrando um fluxo potencial de 732 turistas 2019 chegando a 903 em 2025.  

Figura 12: Estimativa e projeção do fluxo turístico potencial 

 
Fonte: Opah, 2019 – a partir de ANTT. Anuário Estatístico dos Transportes Terrestres, 2008/2018; INFRAERO. 
Desembarques Internacionais de Passageiros, 2008/2018; BRASIL. Ministério do Turismo, Desembarques Internacionais, 
2018; BRASIL. Ministério do Turismo, Desembarques Nacionais, 2018. 
Nota: a estimativa teve como base a participação de Nova Mutum nas Atividades Características do Turismo (ACT) do 
Estado de Mato Grosso. A projeção para os anos de 2019 e 2025 utilizou como proxy o crescimento do fluxo turístico de 
Mato Grosso e do Brasil. 

2.2.2. Identificação dos segmentos potenciais 

A análise a seguir tem por objetivo identificar os segmentos potenciais de demanda turística que 

podem ocorrer em Nova Mutum a partir da capacidade de atração de sua oferta turística potencial, 

uma vez conformada, estruturada e convertida em produto turístico. Essa análise considerou os 

atrativos e recursos turísticos e analisou a sua identidade com determinado segmento, em função de 

suas características específicas e uso potencial, sendo que alguns atrativos e recursos turísticos 

poderiam servir a mais de um segmento. 
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Neste sentido, esta é uma avaliação de base quantitativa que, também, está correlacionada com a 

análise anteriormente desenvolvida, de caráter qualitativo, de forma a permitir o embasamento para 

a definição desses segmentos potenciais de demanda.  Conforme Figura 13, o segmento de maior 

destaque é o de Eventos, considerando a criação e consolidação de novos eventos no município. Em 

seguida temos o Pedagógico e o Lazer, como perfis de demanda que podem ser atraídos a partir da 

qualificação e estruturação de sua oferta em produtos com o apelo para estudantes de diversos 

níveis realizarem no município atividades de aprendizado e campo, assim como a ampliação de 

oportunidades de lazer e recreação, sobretudo no ambiente urbano, de forma a motivar fluxos com 

ênfase regional. Também surge a possibilidade de novas demandas relacionadas ao interesse 

gastronômico, à pesca e à natureza que, por sua vez, devem estar combinados aos eventos e ao 

lazer. Em relação à pesca vale destacar que, o atrativo com o qual se relaciona, o rio Arinos, possui 

um alto valor potencial para o desenvolvimento do segmento no município. No entanto, devem ser 

observadas as necessidades de estruturação e as características intrínsecas ao desenvolvimento do 

turismo de pesca. Estes aspectos serão mais bem descritos adiante e explorados na fase das 

estratégias de desenvolvimento. 

Figura 13: Segmentos potenciais. 

 
Fonte: Opah, 2019. 

2.2.3. Procedência e destinos emissores 

De acordo com o estudo contratado pela Prefeitura Municipal de Nova Mutum para o turismo 

tecnológico do agronegócio, os turistas internacionais que buscam tal segmento no Brasil se originam 

principalmente do Canadá, dos EUA e da Austrália. Já entre os turistas nacionais, o Paraná, o Rio 

Grande do Sul e Goiás são potenciais emissores. 
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Figura 14: Origem dos turistas que buscam o turismo tecnológico do agronegócio no Brasil (ordem: do mais 
importante para o menos importante) 

Estrangeiros Nacionais 

Canadá Paraná 

EUA Rio Grande do Sul 

Austrália Goiás 

Alemanha São Paulo 

França Mato Grosso 

Holanda Mato Grosso do Sul 

Bélgica Bahia 

Nova Zelândia Tocantins 

Suíça Roraima 

Argentina Maranhão 

Fonte: SEBRAE-MT, 2019.  

2.2.4. Perfil do potencial turista 

Segundo o estudo citado anteriormente, o turista potencial que busca o turismo tecnológico do 

agronegócio no Brasil é do sexo masculino (98%), possui entre 46 e 65 anos (63%) e apresenta Ensino 

Superior (75%).  

Figura 15:Perfil dos turistas que buscam o turismo tecnológico do agronegócio no Brasil. 

Faixa etária 

31 a 40 anos 12% 

41 a 45 anos 25% 

46 a 65 anos 63% 

Sexo  
Homens 98% 

Mulheres 2% 

Escolaridade  
Ensino Superior 75% 

Pós-graduação 18% 

Ensino Médio 12% 

Fonte: SEBRAE-MT, 2019.  

2.2.5. Tempo de permanência 

Conforme gráfico abaixo, cerca de 50% dos visitantes que procuram o turismo tecnológico do 

agronegócio no Brasil pretender permanecer entre 5 e 7 dias no destino.  
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Figura 16: Tempo médio de permanência dos turistas que buscam o turismo tecnológico do agronegócio no 
Brasil 

 
Fonte: SEBRAE-MT, 2019.  

2.2.6. Gasto médio 

O mesmo estudo aponta que 45% dos turistas interessados especificamente no turismo tecnológico 

do agronegócio pretendem gastam entre US$ 2.001 e 3.000 com atividades. 

Figura 17: Gasto médio dos turistas que buscam o turismo tecnológico do agronegócio no Brasil 

 
Fonte: SEBRAE-MT, 2019.  

2.2.7. Hábitos de informação sobre a viagem 

Com relação aos hábitos de informações, verifica-se que o turista potencial que busca o turismo 

tecnológico do agronegócio no Brasil tem como costume se informar por meio de ferramentas de 

busca online (19%) e sites da empresa que pretende visitar (19%). 

Figura 18: Hábitos de informação dos turistas que buscam o turismo tecnológico do agronegócio no Brasil 

 
Fonte: SEBRAE-MT, 2019.  

2.2.8. Época de realização da viagem 

No que se refere à época de realização da viagem, constata-se que o verão o movimento é mais 

acentuado por dois fatores: (i) a intensa atividade de colheita da soja e plantio do milho nas fazendas 
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(jan. a mar), com maior concentração de máquinas no campo, atraindo pessoas para o apoio a essa 

atividade; e (ii) para o turismo agrotecnológico de procedência internacional esse período coincide 

com as férias de inverno dos principais emissores estrangeiros, localizados na América do Norte e 

Europa. Já com relação à visitação voltada ao turismo agrotecnológico de procedência nacional as 

viagens para Nova Mutum concentram-se nos meses de julho a novembro. 

Figura 19: Época de realização de viagem pretendida pelos dos turistas que buscam o turismo tecnológico do 
agronegócio no Brasil 

 
Obs.: por se tratar de uma questão de múltipla escolha o somatório dos percentuais das respostas ultrapassa a 100%. 
Fonte: SEBRAE-MT, 2019.  

2.2.9. Fatores incidentes sobre a decisão de viajar 

A partir do estudo encomendado pela Prefeitura Municipal de Nova Mutum para o turismo 

tecnológico do agronegócio pode-se inferir que a precariedade dos atrativos, atividades, 

equipamentos e serviços impedem o avanço das vendas dos produtos turísticos ligados ao turismo 

tecnológico do agronegócio no Brasil. Tal situação acusa a necessidade de estímulo à qualificação da 

gestão privada e à melhoria dos processos de comercialização desses produtos. 

Figura 20: Principais problemas que afetam a comercialização do turismo tecnológico do agronegócio no 
Brasil 

 
Fonte: SEBRAE-MT, 2019.  

2.2.10. Grau de conhecimento e interesse 

Entre os potenciais visitantes que possuem interesse no turismo tecnológico do agronegócio no 

Brasil, verifica-se que 63% tem conhecimento médio sobre Nova Mutum. 
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Figura 21: Nível de conhecimento sobre o turismo tecnológico do agronegócio em Nova Mutum 

 
Fonte: Prefeitura, SEBRAE-MT, 2019.  

2.2.11. Identificação dos destinos competidores 

Esta análise tem como objetivo identificar os destinos competidores turísticos do destino Nova 

Mutum com base nos principais segmentos turísticos atuais e potenciais identificados. Além disso, 

também leva em consideração as características da oferta e da demanda, bem como o conceito de 

competitividade turística. Aqui entendido como a capacidade de um destino em competir no 

mercado, a partir de distintas combinações dos seus segmentos e produtos, frente às ofertas 

semelhantes apresentadas pelos destinos concorrentes (ACERENZA, 2009). 

Conforme apresentado anteriormente, os tipos de turismo que caracterizam os segmentos turísticos 

atuais mais expressivos Nova Mutum são o turismo agrotecnológico e o turismo de negócios e 

eventos.  Considerando as características conjuntas de ambos segmentos que atuam no destino de 

forma sinérgica, foram identificados como principais concorrentes no âmbito regional e estadual, por 

possuírem oferta e dinâmicas similares, os municípios de Campo Verde, Sorriso, Sinop e Lucas do Rio 

Verde. O primeiro já passou por iniciativas de desenvolvimento do turismo agrotecnológico, possui 

uma forte economia de base agrícola e está distante cerca de 2 horas da capital Cuiabá. Já os três 

últimos integram a mesma região turística em que está inserida Nova Mutum, Portal do Agronegócio, 

são referência na produção agrícola brasileira de grãos, com importantes agroindústrias instaladas, 

concentrando oferta similar e já compondo produtos turísticos comercializados por operadores 

brasileiros especializados no segmento do turismo agrotecnológico, além de possuírem aeroporto 

com voos comerciais regulares.  

No âmbito nacional, conforme sondagem de mercado realizada pelo SEBRAE-MT (2018), destacam-se 

como principais competidores, no segmento do turismo agrotecnológico, o município de Cascavel, no 

Paraná, que também é sede de um importante evento do setor – o Show Rural Copavel. Seguido de 

Ribeirão Preto, em São Paulo, sede do evento brasileiro referência no segmento – o AgriShow, o 

município de Luis Eduardo Magalhães, na Bahia, que é um expressivo polo do agronegócio brasileiro, 

juntamente com os municípios de Unaí e Paracatu, em Minas Gerais. 

Com relação aos segmentos turísticos potenciais, a análise aqui empreendida levou em consideração 

aqueles identificados como sendo de maior potencial para o destino, a saber: o turismo de eventos, 

o turismo pedagógico, o turismo gastronômico, o turismo de pesca e o turismo de natureza, bem 

com a oferta potencial que a partir deles pode se configurar e aspectos como porte, similaridade e 

localização geográfica.  

Nesse contexto, podem ser considerados como concorrentes potenciais para o segmento de turismo 

de eventos os municípios de Sorriso, Lucas do Rio Verde e Sinop, por já possuírem uma estrutura de 

apoio à realização de eventos mais madura e contar em seu calendário com acontecimentos 

programados já consolidados ou em consolidação, como é o caso do Festival Cultural e Gastronômico 

e o Show Safra BR-163 em Lucas do Rio Verde, assim como o Norte Show em Sinop e a AgroMT em 
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Sorriso.  No tocante ao turismo pedagógico, assim como ao turismo de natureza, despontam como 

concorrentes potenciais os destinos de Nobres, Chapada dos Guimarães e Poconé, pois esses 

municípios já contam com uma oferta consolidada e em comercialização, sobretudo no segmento de 

natureza (ecoturismo e turismo de aventura). No que tange ao turismo pedagógico, nova Mutum 

pode contar com uma vantagem competitiva que é a não identificação de concorrentes diretos para 

as atividades pedagógicas vinculadas ao agronegócio, uma vez que aquelas encontradas em Nobres, 

Chapada e Poconé estão muito vinculadas à natureza.  

Com relação ao turismo de pesca, ressalta-se que o Estado de Mato Grosso é um referente nacional 

neste segmento. Considerado o contexto analisado, pode figurar como potenciais concorrentes os 

destinos de Cáceres e Barra do Bugres, que já possuem a atividade de maneira mais consolidada, 

além do município de Juruena, que vem se desenvolvendo no segmento e já conta com estruturas de 

hospedagem especializadas na atividade de pesca amadora esportiva.   

Por fim, no tocante ao turismo relacionado a atividades de lazer na cidade e no campo, por haver 

uma oferta de equipamentos e serviços e alguns eventos em consolidação no segmento, identificou-

se como principais concorrentes os municípios da região - Sorriso, Lucas do Rio Verde, Sinop, 

Chapada dos Guimarães e Nobres. 

2.3. OFERTA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS 

Esta análise tem como objetivo caracterizar o atual cenário da oferta de equipamentos e serviços 

turísticos existentes em Nova Mutum, sob a perspectiva quantitativa e qualitativa.  Para tanto, busca 

estabelecer a relação econômica que essa oferta exerce no município, o volume atualmente 

disponível, o nível de qualificação e sua relação com o perfil da demanda atual e potencial, levando 

em consideração as necessidades de permanência e fruição turística no destino.  

A base de dados referencial para essa análise foi a pesquisa primária realizada no município e a 

Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, atual 

Ministério da Economia, a partir do sistema de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - 

CNAE4 que relaciona os estabelecimentos do setor, tais como serviços de hospedagem, alimentação, 

transporte, lazer, agenciamento, atividades culturais, entre outros, como Atividades Características 

do Turismo – ACT’s.  Esse conjunto de equipamentos e serviços é um aspecto indispensável ao 

desenvolvimento da atividade turística em uma localidade pois, conjuntamente com os atrativos 

turísticos, atuam diretamente na indução e experiência do turista (LAGE, MILONE, 2004).  

Primeiramente serão apresentados e analisados os dados oficiais informados por meio da RAIS, com 

base nas ACT's. Em seguida, apresentam-se os resultados e análises da pesquisa primária realizada 

em campo. Essa pesquisa possibilitou ampliar os dados referentes às ACT's e se centrou no 

levantamento de informações por meio de entrevistas com os gestores locais de meios de 

hospedagem, serviços de alimentação com apelo ao turismo, serviços de receptivo turístico e 

espaços para eventos. Essa escolha e a análise que se desenvolve a seguir se justificam por serem 

esses os principais elementos da oferta de equipamentos e serviços turísticos existentes em Nova 

Mutum e sua identificação como integrantes estratégicos da cadeia produtiva do turismo local. 

 

4 Conforme a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) indicadas pela Comissão Nacional de 
Classificação (CONCLA), segundo as recomendações da Organização Mundial do Turismo (OMT), que desenvolveu a 
Classificação Internacional Uniforme das Atividades Turísticas (Clasificación Internacional Uniforme de Actividades Turísticas 
- CIUAT), compatível com a International Standard Industrial Classification (ISIC), elaborada pelas Nações Unidas (OMT, 
NUU, 2010).   
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2.3.1. Atividades Características do Turismo - ACT's 

Ao se analisar o conjunto de estabelecimentos existente nas ACT’s, em Nova Mutum, percebe-se um 

crescimento contínuo, apesar de tímido, nos últimos 10 anos, em praticamente todas as atividades 

existentes (Tabela 6).  Os dados informam que, em 2017, existia um total de 154 estabelecimentos 

formais nas ACT's do município e o setor de maior crescimento foi o de serviços de alimentação, 

seguido dos serviços de alojamento, numa variação que acompanha a realidade do Estado. 

Tabela 6: Estabelecimentos com atividades características do turismo 

Atividades características do turismo 
Nova Mutum Mato Grosso 

2007 2017 % Variação 2007 2017 % Variação 

1. Serviços de alojamento 14  18  12% 22% 1.015  1.249  14% 23% 

2. Serviços de alimentação 84  106  69% 21% 4.107  5.678  63% 38% 

3. Transporte ferroviário de passageiros 0  0  0% - 0  0  0% - 

4. Transporte rodoviário de passageiros 2  4  3% 50% 632  708  8% 12% 

5. Transporte aquaviário de passageiros 0  0  0% - 21  35  0% 67% 

6. Transporte aéreo de passageiros 0  0  0% - 48  41  0% -15% 

7. Aluguel de eq. de transporte 5  6  4% 17% 115  288  3% 150% 

8. Atividades de agências e organizadoras de viagens 6  10  6% 40% 396  530  6% 34% 

9. Atividades culturais 0  3  2% 100% 129  143  2% 11% 

10. Atividades desportivas e recreativas 9  7  5% -29% 412  387  4% -6% 

Total 120  154  100% 22% 6.875  9.059  100% 32% 

         
Fonte: BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais, 2017. 
Nota: as atividades características do turismo foram selecionadas pelo MTur em articulação com o IBGE e Ipea, com base 
nos padrões recomendados pela OMT. 

Com relação aos empregos formais gerados pelas ACT’s em Nova Mutum os dados, também, 

apontam para um crescimento contínuo no período analisado, resultando, em 2017, em 509 postos 

de trabalho, algo em torno de 6,6% do total de empregos formais existentes no município no setor 

de comércio e serviços (conforme dados da tabela a seguir). 

Tabela 7: Empregos formais gerados em atividades características do turismo 

Atividades características do turismo 
Nova Mutum Mato Grosso 

2007 2017 % Variação 2007 2017 % Variação 

1. Serviços de alojamento 42  89  17% 112% 3.194  5.838  21% 83% 

2. Serviços de alimentação 88  398  78% 352% 8.529  16.828  61% 97% 

3. Transporte ferroviário de passageiros 0  0  0% - 0  0  0% - 

4. Transporte rodoviário de passageiros 1  3  1% 200% 3.411  2.192  8% -36% 

5. Transporte aquaviário de passageiros 0  0  0% - 88  77  0% -13% 

6. Transporte aéreo de passageiros 0  0  0% - 381  461  2% 21% 

7. Aluguel de eq. de transporte 5  4  1% -20% 193  587  2% 204% 

8. Atividades de agências e organizadoras de viagens 2  12  2% 500% 669  921  3% 38% 

9. Atividades culturais 0  0  0% - 40  82  0% 105% 

10. Atividades desportivas e recreativas 3  3  1% 0% 390  530  2% 36% 

Total 141  509  100% 261% 16.895  27.516  100% 63% 

         
Fonte: BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais, 2017. 
Nota: as atividades características do turismo foram selecionadas pelo MTur em articulação com o IBGE e Ipea, com base 
nos padrões recomendados pela OMT. 

Quando se analisa a massa salarial paga aos trabalhadores das ACT's em Nova Mutum, apresentado 

na tabela a seguir, constata-se que, no período analisado, o setor com maior volume foi o de 

alimentação, seguido do setor de hospedagem. 
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Tabela 8: Massa salarial anual paga pelas atividades características do turismo (R$ 1.000) 

Atividades características do turismo 
Nova Mutum Mato Grosso 

2007 2017 % Variação 2007 2017 % Variação 

1. Serviços de alojamento 27,0 117,8 17% 337% 2.097,0 9.218,8 22% 340% 

2. Serviços de alimentação 50,2 543,9 77% 984% 4.774,4 23.322,7 55% 388% 

3. Transporte ferroviário de passageiros - - 0% - - - 0% - 

4. Transporte rodoviário de passageiros 1,3 6,1 1% 377% 2.647,9 4.593,9 11% 73% 

5. Transporte aquaviário de passageiros - - 0% - 57,8 125,9 0% 118% 

6. Transporte aéreo de passageiros - - 0% - 499,4 1.346,1 3% 170% 

7. Aluguel de eq. de transporte 2,5 7,1 1% 183% 152,2 1.093,0 3% 618% 

8. Atividades de agências e organizadoras de viagens 0,8 22,6 3% 2864% 528,0 1.900,3 4% 260% 

9. Atividades culturais - - 0% - 37,1 116,3 0% 214% 

10. Atividades desportivas e recreativas 1,2 5,0 1% 321% 235,7 779,0 2% 231% 

Total 82,9 702,5 100% 748% 11.029,3 42.496,1 100% 285% 

         
Fonte: BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais, 2017. 
Nota: as atividades características do turismo foram selecionadas pelo MTur em articulação com o IBGE e Ipea, com base 
nos padrões recomendados pela OMT. 

Considerando o volume de estabelecimentos formais, a geração de empregos e a massa salarial paga 

nas ACT's em Nova Mutum, é possível afirmar a atividade turística, embora presente, representa um 

baixo impacto econômico no município. A média salarial das atividades do setor em Nova Mutum, 

conforme descrito na tabela a seguir, apresenta uma variação de 10% inferior em relação ao estado. 

Em que pese haver um número representativo de estabelecimentos formais nas ACT's em relação ao 

total do setor de comércio e serviços – cerca de 15% – boa parte dessa oferta não se caracteriza 

efetivamente como de uso turístico, englobando estabelecimentos sem esse apelo. Como forma de 

aprofundar esta análise, bem como situar a importância da definição de estratégias de 

desenvolvimento para potencializar a atividade turística local, serão analisados a seguir, de forma 

mais detalhada e qualitativa, os dados obtidos por meio da pesquisa primária, realizada em campo. 

Tabela 9: Salário médio pago pelas atividades características do turismo (R$) 

Atividades características do turismo Nova Mutum Mato Grosso 
2007 2017  Variação 2007 2017  Variação 

1. Serviços de alojamento  642,19   1.323,63   106%  656,54   1.579,10   141% 

2. Serviços de alimentação  570,17   1.366,60   140%  559,78   1.385,95   148% 

3. Transporte ferroviário de passageiros - -  - - -  - 

4. Transporte rodoviário de passageiros  1.276,58   2.027,87   59%  776,28   2.095,76   170% 

5. Transporte aquaviário de passageiros - -  -  656,29   1.634,97   149% 

6. Transporte aéreo de passageiros - -  -  1.310,77   2.919,95   123% 

7. Aluguel de eq. de transporte  502,70   1.780,87   254%  788,36   1.862,09   136% 

8. Atividades de agências e organizadoras de viagens  381,52   1.884,95   394%  789,29   2.063,31   161% 

9. Atividades culturais - -  -  926,73   1.418,29   53% 

10. Atividades desportivas e recreativas  394,20   1.660,19   321%  604,31   1.469,81   143% 

Total  587,82   1.380,19   135%  652,82   1.544,41   137% 

         
Fonte: BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais, 2017. 

Nota: as atividades características do turismo foram selecionadas pelo MTur em articulação com o IBGE e Ipea, 

com base nos padrões recomendados pela OMT. 

2.3.2. Meios de Hospedagem 

Foram identificados em Nova Mutum, por meio da pesquisa de campo, 12 (doze) estabelecimentos 

de meios de hospedagem de interesse turístico que, atualmente, ofertam 480 unidades habitacionais 

e 1.028 leitos (Tabela 10). Conforme pode ser observado no Mapa 1, a maioria dos meios de 
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hospedagem encontra-se próximo à perimetral (BR-163). Essa oferta caracteriza-se por 

microempresas e empresas de pequeno porte (SEBRAE, 2013), com gestão predominantemente 

familiar e padrões de serviços variados. Juntos respondem pela geração de 124 empregos formais, o 

que representa 1,6% do total dos empregos formais no setor de comércio e serviços do município 

(Tabela 7). Com relação à taxa de ocupação, os dados apurados indicam um índice de 69% de taxa 

média nos estabelecimentos pesquisados, o que pode ser considerado elevado quando comparado, 

por exemplo, à taxa média de ocupação da região centro-oeste do Brasil que é de 59,02% (FOHB, 

2019). 

Tabela 10: Características gerais dos meios de hospedagem - Nova Mutum 

Nome do Estabelecimento Nº de UH'S* 
Nº de 

Leitos 

Nº de empregos 

gerados** 

Taxa média de 

ocupação 

anual*** 

Hotel Capelari 50 104 9 90% 

Hotel Sartori 58 120 17 50% 

Hotel Villa Cerrado 50 70 13 NI**** 

Hotel Plaza Diwittes 68 184 11 70% 

Hotel Seu Lar 36 70 10 70% 

Hotel Riograndense 32 55 8 70% 

Hotel Stop 27 72 8 90% 

Magia Palace Hotel 30 54 6 70% 

Hotel La Famiglia 52 110 14 50% 

Imperial Palace Hotel 50 120 12 70% 

Hotel Dois Irmãos 20 46 6 70% 

Parque das Águas Ecoresort 7 23 10 58% 

TOTAL 480 1028 124 69% 

UH's refere-se à Unidades habitacionais que é nome dado a cada apartamento de uma construção com fins hoteleiros 

** funcionários fixos registrados no estabelecimento  
** porcentagem de unidades vendidas em relação ao total disponível  
NI**** não informado 
Fonte: Opah, 2019 

A pesquisa apontou que a tarifa média praticada no município gira em torno de R$ 101,00 (cento e 

um reais), um valor abaixo da realidade da região centro-oeste que é de R$ 229,90 (duzentos e nove 

reais e noventa centavos) (FOHB, 2019), mas que pode ser considerado adequado tanto em relação 

ao perfil dos estabelecimentos locais quando ao perfil da demanda atual.  

O principal perfil de consumidor dos meios de hospedagem em Nova Mutum é o turista de negócios, 

sendo as atividades relacionadas ao agronegócio e ao comércio em geral as principais finalidades 

motivadoras da visitação. Esse consumidor tem origem, sobretudo, no entorno municipal (num raio 

de até 200 km) e estadual (num raio acima de 200 km até 400 km). O período de maior fluxo nos 

meios de hospedagem é entre julho a novembro, o que coincide com os meses de maior 

movimentação no setor do agronegócio local. Já o período de menor fluxo é entre dezembro a 

fevereiro, o que coincide com o período tradicional de férias no Brasil.  

Do total de meios de hospedagem pesquisados somente a metade (50%) possui o registro no 

CADASTUR, um aspecto a se observar, considerando que este é um requisito obrigatório para esse 

tipo de estabelecimento. O CADASTUR é um sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que 

atuam na cadeia produtiva do turismo, executado pelo Ministério do Turismo - MTur em parceria 

com os Órgãos Oficiais de Turismo das Unidades da Federação, funciona como uma referência 

quanto a credibilidade e formalidade dos serviços relacionados ao turismo (MTUR, 2019).  
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Com relação às instalações e serviços foi possível identificar a oferta de espaços para eventos em 9 

(nove) estabelecimentos, como salas de reuniões, auditórios e salas multiusos, que atendem à 

demanda de pequenos eventos corporativos e, também, sociais e compreendem uma capacidade 

total para 335 (trezentas e trinta e cinco) pessoas. 

No quesito acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida foi possível identificar que, apesar 

de não ser comum a todos os meios de hospedagem do município, boa parte deles oferece algum 

quesito que diminui as barreiras encontradas pelas pessoas com limitações temporárias ou 

permanentes em suas atividades de uso desse tipo de serviço (Figura 22). Dentre os quesitos com 

menor atendimento destaca-se a não existência de vagas em estacionamento adaptadas, seguida da 

não disponibilidade de UH's e banheiros adaptados. Esse é um aspecto a ser melhorado, 

considerando que se trata de atendimento a normativas legais já estabelecidas para essa categoria 

de estabelecimento. 

Figura 22: Gráfico dos quesitos de acessibilidade nos meios de hospedagem - Nova Mutum 

 
Fonte: Opah, 2019 

Com relação à limpeza, organização e às condições gerais de conservação e manutenção dos 

equipamentos de meios de hospedagem pesquisados pode-se afirmar que, em sua maioria, 

encontram-se em bom estado de uso e correspondem às expectativas mínimas da demanda 

atualmente atendida, considerando os diversos padrões de serviços ofertados atualmente no 

município. A oferta de serviços concentra-se em itens básicos como a disponibilidade de café da 

manhã e acesso à internet, não sendo comum a existência de outras facilidades como espaço fitness 

ou serviços de bem-estar, por exemplo. Nesse aspecto os equipamentos Hotel Villa Cerrado, Hotel 

Plaza Diwittes, Hotel Capelari e Hotel Sartori se destacam por possuírem uma estrutura física, 

serviços e concepção arquitetônica moderna e atrativa em relação aos demais estabelecimentos.  

Considerando as práticas socioambientais dos empreendimentos pesquisados, pode-se afirmar que 

essas são ainda escassas. Apenas 3 (três) estabelecimentos, dentre os pesquisados, afirmaram 

possuir alguma prática de responsabilidade socioambiental, sendo essas o uso de energia solar e o 

reaproveitamento de água. Também não foi identificada a existência de certificações nesse campo. 

Quanto à qualificação da mão-de-obra empregada nos estabelecimentos pesquisados, observou-se 

que as exigências de contratações são mínimas, não demandando conhecimentos específicos na área 

no momento da contratação e o treinamento, quando realizado, geralmente é feito de maneira 

informal pelo próprio estabelecimento. Isso resulta em um padrão de mão-de-obra e serviços de 

baixa qualidade que repercute no atendimento não adequado da demanda atual e potencial. Nesse 
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aspecto, um item importante a se observar, considerando o perfil de demanda, sobretudo potencial, 

é a disponibilidade permanente e profissionalizada de atendimento bilingue. Algo que, atualmente, 

ocorre apenas sob demanda em alguns estabelecimentos. 

Figura 23: Gráfico do atendimento bilingue nos meios de hospedagem - Nova Mutum 

 
Fonte: Opah, 2019 

No que se refere às ações de promoção e comercialização praticadas pelos estabelecimentos 

pesquisados (Figura 24), identificou-se que a maioria concentra esforços apenas na divulgação 

realizada por meio de site próprio e da busca orgânica nos motores de busca online e nas agências e 

operadoras de turismo online (as chamadas OTA's - Online Travel Agency - como Booking.com e 

Trivago). Não foram identificadas ações de mercado como participação em eventos do setor, 

realização de rodadas de negócios ou ações colaborativas por meio de associativismo com foco na 

promoção e comercialização conjunta. Outro aspecto identificado, nesse campo, é a carência de 

práticas como comissionamento de vendas a agências e operadoras especializadas.  

Figura 24: Gráfico sobre promoção e comercialização dos meios de hospedagem - Nova Mutum 

 
Fonte: Opah, 2019 

Com relação ao uso que os estabelecimentos pesquisados fazem das redes sociais, tanto para 

promoção e comercialização quanto para o relacionamento com o cliente, os resultados demonstram 

que a maior parte concentra esforços, basicamente, no Facebook, desprezando outras ferramentas 

com elevado potencial de alcance como o Instragram  e o Whatsapp (Figura 25). 

Figura 25: Gráfico sobre uso das redes sociais pelos meios de hospedagem - Nova Mutum 

 
Fonte: Opah, 2019 
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Por fim, a pesquisa investigou também sobre as práticas de gestão aplicadas nos estabelecimentos. 

Identificou-se que, em sua maioria, os meios de hospedagem pesquisados utilizam sistemas de 

gestão informatizados por meio de softwares de gestão hoteleira que oferecem apoio no 

acompanhamento dos aspectos operacionais básicos do empreendimento. A sondagem apontou 

ainda a carência de qualificação empresarial em temas de gestão e liderança, bem como a 

qualificação profissional em temas como qualidade no atendimento, idiomas e motivação 

profissional. 

 

 

  



 

50 
 

Mapa 1: Serviços de hospedagem 
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2.3.3. Serviços de Alimentação 

O setor de alimentação, com apelo turístico, em Nova Mutum, representa um conjunto de 15 

estabelecimentos, conforme identificado pela pesquisa de campo. Em uma leitura territorial, estes 

estabelecimentos estão concentrados na área central do município, sobretudo próximo à Avenida 

Mutum. Em relação ao porte da cidade, o número representa uma boa variedade e quantidade, com 

um bom padrão de serviços, uma ampla capacidade de atendimento e são responsáveis pela geração 

de 171 empregos diretos. Os serviços de alimentação representam um componente importante da 

oferta turística local, pois além de propiciarem o atendimento às necessidades vitais dos visitantes, 

permitem a ampliação da experiência turística por meio do contato com os aspectos socioculturais, 

além de um efeito dinamizador da economia local. 

Tabela 11: Características gerais serviços de alimentação - Nova Mutum 

Nome do Estabelecimento Capacidade* Nº de empregos gerados* 

Restaurante Casarin 400 43 

Villa Bistrô 50 8 

Costela's Beer 130 9 

Churrascaria Chapadão 160 25 

Restaurante Só Peixe 100 8 

Conffraria de Carne 70 3 

Gasoline Hamburgueria 30 7 

Monkey Fast Food 70 8 

Parque das Águas Ecoresort 70 6 

Sheriff Bar e Petiscaria 100 11 

Pesque e Pague São Miguel 70 6 

Kessbier Cervejaria 40 7 

Miss Cofee*** 50 5 

Restaurante Saito*** 100 15 

Rafale*** 300 10 

TOTAL 1740 171 

      
* * número total de comensais que o estabelecimento acomoda de uma única vez 
***estimado (estabelecimento se recusou a responder à pesquisa) 
Fonte: Opah, 2019 

Com relação à tipologia dos serviços de alimentação a maioria se enquadra na categoria restaurante, 

mas há também a oferta de outras tipologias de serviços como bares/petiscarias, lanchonetes, 

cafeteria, degustação de carnes nobres e boliche. Considerando o contexto microrregional pode-se 

afirmar que é uma oferta diversificada, capaz de atender as expectativas da demanda atual e com 

um nível de qualidade satisfatório. 
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Figura 26: Gráfico com a tipologia geral dos serviços de alimentação - Nova Mutum 

 
Fonte: Opah, 2019 

Com relação à tipologia específica dos serviços de alimentação em Nova Mutum, considerando o tipo 

de serviço, culinária e especialidade, pode-se afirmar que os estabelecimentos pesquisados possuem 

uma boa variedade gastronômica, com capacidade para o atendimento satisfatório às demandas da 

população local e visitantes. 

Figura 27: Gráfico com a tipologia específica dos serviços de alimentação - Nova Mutum 

 
Fonte: Opah, 2019 

A análise dos quesitos de acessibilidade nos serviços de alimentação aponta uma carência quanto à 

observância e cumprimento das normas e estruturas que atendam às necessidades das pessoas com 

mobilidade reduzida. Esse é um aspecto a ser melhorado visando o correto atendimento e inclusão 

dos usuários desses serviços, sejam eles moradores ou visitantes. 
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Figura 28: Gráfico sobre a acessibilidade nos serviços de alimentação - Nova Mutum 

 
Fonte: Opah, 2019 - a partir de pesquisa de campo no município (2019) 

Com relação à mão-de-obra empregada nos serviços de alimentação pesquisados, constatou-se que 

a experiência profissional prévia é o requisito básico exigido pelos contratantes, sendo que a maioria 

deles realiza a capacitação dos profissionais de maneira amadora e informal. Embora esse não seja 

um gargalo do setor, a ausência de treinamentos específicos pode resultar em falhas no atendimento 

e influenciar na experiência dos clientes.  

Atualmente o principal público consumidor dos serviços de alimentação em Nova Mutum é o 

morador local, seguido dos clientes oriundos do entorno microrregional e regional. Apesar disso, 

ressalta-se que a capacidade instalada é capaz de atender à demanda de um público variado, com 

perfis diversos.  

O horário de atendimento durante a semana atende à demanda atual para os períodos de almoço e 

jantar, de segunda a sábado. Entretanto, destaca-se o almoço de domingo como o momento crítico 

na escassez na oferta, e em menor grau o período de jantar de segunda-feira.  

Do ponto de vista da gestão, os estabelecimentos pesquisados são, em sua totalidade, pequenos 

negócios com administração familiar que fazem uso de algum sistema informatizado de apoio ao 

gerenciamento. Da mesma forma que os meios de hospedagem esses estabelecimentos não estão 

organizados de maneira associativa e não possuem práticas de comissionamento e/ou parcerias com 

o mercado (como agências, operadoras de turismo e hotéis). A maioria desses estabelecimentos faz 

aplicação dos procedimentos de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos e possui padronização 

de seus processos internos.  

Por meio da pesquisa de campo também foi possível identificar que as práticas socioambientais dos 

estabelecimentos são mínimas ou quase ausentes. Apenas 2 (dois) empreendimentos informaram 

possuir alguma prática nesse sentido, sendo elas a separação e correta destinação de resíduos 

sólidos, o uso de água reciclada e a correta destinação do óleo utilizado. Esse é um aspecto que 

merece atenção visando à incorporação de práticas de responsabilidade socioambiental por parte 

desses estabelecimentos. 

Os meios utilizados para a promoção e comercialização dos serviços de alimentação pesquisados 

concentram-se em outros sites especializados, sobretudo o Tripadvisor, seguido do uso do site 

próprio dos estabelecimentos. Por último aparecem os meios mais convencionais como rádio, 

8

0

4

8

5

11

7

15

11

7

10

4

Banheiro Adaptado à Portadores de
Necessidades Especiais

Impressos Especiais para necessidades visuais

Acessibilidade adequada para pessoas com
mobilidade reduzida

Piso Regular e antiderrapante

Vaga de estacionamento especial para
deficientes (alargada p/ cadeira de rodas)

Calçada Rebaixada (acesso externo)

Sim

Não



 

54 
 

televisão e impressos. Percebe-se, portanto, que há espaço para a melhoria das estratégias de 

promoção e vendas desse setor. 

Figura 29: Gráfico sobre a promoção e comercialização dos serviços de alimentação - Nova Mutum 

 
Fonte Opah, 2019 

Como forma de complementar a análise sobre as estratégias de promoção, comercialização e, 

considerando, também o relacionamento com o cliente, foi possível identificar que a maioria dos 

estabelecimentos pesquisados fazem uso do Facebook e do Instagram para ampliarem sua presença 

no meio digital e melhorarem sua relação com o cliente. 

Figura 30: Gráfico sobre o uso das redes sociais pelos serviços de alimentação - Nova Mutum 

 
Fonte: Opah, 2019 

Por fim é importante destacar que os estabelecimentos pesquisados se concentram na área urbana 

do município, sendo muito escassa a oferta desses serviços na área rural, conforme Mapa 2. O 

horário de atendimento se estende para além do horário comercial (geralmente até 0h00), não 

havendo a oferta de serviços 24 horas. Há opções variadas para almoço e jantar, com oferta ao longo 

de toda a semana, com exceção da segunda-feira, quando o serviço é mais escasso. O valor do ticket 

médio, por pessoa, é de aproximadamente R$ 35,00 (trinta e cinco reais), o que reflete uma política 

de preço acessível na maioria dos estabelecimentos, com opções para diversos públicos. 
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Mapa 2: Serviços de alimentação 
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2.3.4. Receptivo Turístico 

Os serviços de receptivo turístico oferecidos por agências especializadas no destino são um aporte 

fundamental na experiência do consumo turístico. No caso de Nova Mutum essa é uma oferta 

escassa, com somente um agente de turismo (Cia de Viagens) atuando no suporte às atividades de 

visitação voltadas especificamente ao turismo agrotecnológico. Essa agência, especializada no 

turismo emissivo, iniciou há menos de um ano sua operação de receptivo local e oferece assessoria 

na elaboração de roteiros e programas de visitas técnicas ao agronegócio, apoio na contratação de 

serviços de logística como traslados, hospedagem e guiamento, além da emissão de passagens 

aéreas, rodoviárias e seguro viagem. Observou-se que se trata de uma atividade ainda em 

estruturação, mas com boas perspectivas de crescimento e integração com o processo local de 

desenvolvimento turístico. 

Os demais serviços identificados atuam somente na prestação de serviços de apoio e logística de 

transporte, por meio da locação e fretamento de veículos diversos como ônibus, carros, micro-ônibus 

e vans. Possuem uma oferta de frota moderna e com capacidade de atendimento à demanda atual. 

Quadro 2: Principais serviços de receptivo e transporte turístico - Nova Mutum 

AGÊNCIA DE RECEPTIVO TURÍSTICO/OPERADOR LOCAL  

Cia de Viagens: agência de viagens e turismo especializada em turismo emissivo e, também, no receptivo do 
turismo agrotecnológico. 

PRINCIPAIS EMPRESAS DE TRANSPORTE TURÍSTICO (LOCADORAS, FRETAMENTOS)  

Gil Tour: fretamento de ônibus, micro-ônibus e vans. 
Via Nova Transportes: fretamento de ônibus e micro-ônibus. 
Localiza Hertz: fretamento de carros. 

 
Fonte: Opah, 2019 

Considerando que o receptivo turístico deve cumprir o papel de integração entre os visitantes, 

atrativos e demais serviços também foi analisada a oferta de informações turísticas no município. 

Observou-se a ausência desse tipo de serviço, tais como postos de informações ou centro de 

atendimento ao turista. Esse papel é exercido pela Prefeitura Municipal, de maneira informal e sob 

demanda.  Um aspecto que, dada as características atuais da dinâmica turística local, não representa 

um fator restritivo. É importante registrar que a Prefeitura Municipal também disponibiliza 

informações sobre o turismo agrotecnológico por meio de um sítio eletrônico, vinculado ao seu 

portal na internet, que apresenta as informações básicas sobre essa atividade no município. 

2.3.5. Espaço para Eventos 

O Quadro 3 relaciona os principais espaços para eventos em Nova Mutum, identificados por meio da 

pesquisa de campo. Em sua maioria são espaços particulares, de pequeno porte e utilizados para 

eventos de caráter social e corporativo com abrangência local e/ou microrregional. Um aspecto a ser 

destacado, conforme dados levantados na pesquisa de campo, é o valor de locação desses espaços. 

O valor médio ficou em torno de R$ 3.000,00/diária o que pode ser considero alto, se comparado ao 

contexto regional, podendo atuar como um fator desestimulador para a produção de eventos locais. 

Não existe no município um centro de eventos ou equipamento semelhante, que disponha de 

estrutura e facilidades adequadas à eventos de médio e grande porte e com configurações diversas. 

Não foi considerada nessa análise a área do Parque de Exposições - José Aparecido Ribeiro. 

Conforme informações da Prefeitura Municipal, essa área passará por readequações e deixará de 
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abrigar o parque de exposições que, até o ano de 2018, era utilizado para realização de eventos 

como feira agropecuária, rodeios e outros do gênero. 

Quadro 3: Principais espaços para eventos - Nova Mutum 

Nome do Espaço  Endereço  
Tipos de eventos que 

os espaços podem 
receber 

Capacidade para 
eventos  

Sindicato Rural Av. dos Canários, 841 - Centro 
Seminário, Eventos 

Sociais 
300 pessoas 

Costela's Beer 
Av. das Arapongas, 750 n  - Jardim das 

Orquídeas 

Seminário, Reuniões, 
Eventos Sociais, Feira, 

Eventos Culturais 
350 pessoas 

ACENM/CDL Av. das Araras, 99 w - Centro Seminário, Reuniões 150 pessoas* 

Auditório da Saúde Av. das Arapongas, 1632 - Centro Seminário 100 pessoas* 

APUB Av. das Arapongas, SN - Zona Rural  Eventos Sociais 1.100 pessoas 

Centro de Formação da 
Educação - CFNEM 

Rua das Seringueiras, s/n - Centro Reuniões 100 pessoas* 

Salão Paroquial Av. das Arapongas, s/n - Centro Eventos Sociais 2.000 pessoas 

Chácara Chatô Eventos Av. dos Sabias, 10 - Zona Rural Eventos Sociais 150 pessoas 

Chácara Caveletti 
Estrada do Rio Arinos, 10 km da 

cidade - Zona Rural 
Eventos Sociais 200 pessoas 

Hotel Plaza Diwittes 
Perimetral das Samambaias 201 B - 

Industrial Sul 
Seminário, Reuniões 40 pessoas 

Centro de Eventos Casarin Av. dos Canários, 1602, Bela Vista 
Seminário, Reuniões, 
Eventos Sociais, Feira, 

Eventos Culturais 
1.000 pessoas 

Casarin Av. Mutum, 1500N - Centro 
Seminário, Reuniões, 

Eventos Sociais 
 220 pessoas 

Hotel Sartori Av. Mutum, 391 W - Centro Seminário, Reuniões 100 pessoas* 

        
*capacidade estimada 

Fonte Opah, 2019 - a partir de pesquisa de campo no município (2019) 
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Mapa 3: Espaços para eventos 
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2.4. OFERTA DE ATRATIVOS E RECURSOS TURÍSTICOS  

A análise aqui realizada tem por objetivo descrever a situação atual da oferta de atrativos e recursos 

turísticos existentes em Nova Mutum. Esses elementos são considerados como componentes chave 

na constituição dos produtos turísticos, pois são eles que motivam a realização de uma viagem ao 

destino e geram o fluxo turístico. Conforme Cooper et al. (2007, pág. 34) “os atrativos proporcionam 

ao destino a razão mais importante para o turismo (...) Uma atração turística é foco para as 

atividades recreativas e, em parte, educativas, desempenhada tanto por excursionistas quanto por 

turistas, e que são frequentemente divididos com a população local.”  A diferença entre atrativo 

turístico e recurso turístico é que o primeiro está formatado como produto e/ou conta com um 

conjunto de instalações e serviços que permitem seu uso como elemento efetivo para atração de 

visitantes, enquanto que o segundo é aquele elemento que tem potencial para ser transformado em 

produto, necessitando receber interferências, para então, ser comercializado e usufruído pelos 

turistas. 

Para essa análise foram utilizadas como referências as informações obtidas por meio do 

levantamento de campo, assim como os dados secundários fornecidos pela Secretaria Municipal de 

Indústria, Comércio e Turismo de Nova Mutum. Dessa forma, foi possível mapear e analisar os 

principais atrativos e recursos turísticos existentes. Com o objetivo de analisar os atrativos e recursos 

turísticos e apontar aqueles com maior potencial, foi elaborada uma hierarquização dos elementos 

mapeados. Posteriormente, esse conjunto de informações servirá para subsidiar a definição das 

estratégias de desenvolvimento conforme a vocação e condições turísticas do território. 

2.4.1. Análise dos atrativos e recursos turísticos 

A análise dos atrativos e recursos turísticos foi realizada a partir de uma adaptação da metodologia 

de avaliação e hierarquização de atrativos turísticos adotada pela a Organização Mundial do Turismo 

(OMT) e pelo Centro Interamericano de Capacitação Turística (CICATUR/OEA). Essa análise possibilita 

identificar a relevância e capacidade de atração turística desses elementos no contexto local, 

regional, nacional e internacional. Desta forma, objetiva-se o fornecimento de subsídios para a 

caracterização, valoração e determinação de potencial de mercado, aspectos importantes para a 

definição de estratégias, necessidades de investimentos e melhorias para os produtos turísticos, reais 

e potenciais, de Nova Mutum.  

Esta avaliação não tem por objetivo inventariar toda a oferta turística existente no território, atendo-

se à identificação e avaliação dos atrativos e recursos de maior interesse turístico, ou seja, os mais 

relevantes, buscando destacar suas singularidades, especificidades para uso e principais aspectos 

positivos e a melhorar. Esta análise se justifica pela importância de se estabelecer o valor turístico5 

do conjunto dos atrativos e recursos do território analisado. O processo de hierarquização se baseou 

nas informações obtidas durante as visitas in loco e foi complementado com o levantamento de 

dados secundários. A avaliação foi realizada considerando o contexto estadual e nacional e a análise 

das características específicas dos atrativos, fundamentados nos critérios e escala de pontuação 

descritos a seguir: 

 

5 De acordo com Lemos (2005, p.92) o Valor Turístico “está assentado no conjunto de produtos sociais de uma 
comunidade no espaço e tempo. (...). Esse conjunto tem por unidade a força de atração que mobiliza o deslocamento e a 
permanência nessa localidade de pessoas residentes em espaços sociais distintos, chancelando seu valor e estabelecendo 
uma nova relação social: a hospitalidade.” 
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Quadro 4: Critérios, escalas de avaliação e hierarquização dos atrativos e recursos turísticos 
Critérios Descritivo 

Grau de atratividade 

(peso 3) 

Originalidade, importância ambiental, técnica ou cultural, influência da 

sazonalidade e nível de conservação. 

Condições de acesso 

(peso 4) 

Situação geral do acesso, acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, 

sinalização, transporte, qualidade do trajeto e distância da área central do 

destino. 

Condições de uso 

(peso 3) 

Receptivo, hospitalidade, segurança, limpeza, comunicação, interpretação e 

ambiência. 

Valor intrínseco 

(peso 10) 

Singularidade, beleza cênica, raridade do atrativo, importância ambiental, 

técnica, cultural, histórica ou social. 

Pontuação Descritivo 

Nenhum 

(nota 0) 
Inexistência ou condição insignificante do item analisado. 

Baixo 

(nota 1) 

Baixo uso, em estado precário, acesso precário, elemento bastante comum, 

baixa significância do item analisado ou somente com características potenciais. 

Médio 

(nota 2) 

Média intensidade de uso, em razoável estado de conservação, acesso em boas 

condições, necessitando de intervenções para melhorias, média significância do 

item analisado. 

Alto 

(nota 3) 

Fluxo turístico regular, bom estado de conservação, acesso em excelentes 

condições apresenta elementos raros e/ou singulares, alta significância do item 

analisado. 

Fonte: Opah, 2019 - A partir de MTUR. Ministério do Turismo. Programa de Regionalização do Turismo: roteirização 
turística, 2007b.  Obs.: a construção da metodologia teve como base documentos elaborados pela Organização Mundial do 
Turismo (OMT) e pelo Centro Interamericano de Capacitação Turística (CICATUR).  

As hierarquias foram definidas a partir do índice (nota) obtido com base nos critérios analisados e 

pontuação aplicada. O quadro a seguir apresenta, de forma geral, os principais aspectos desta 

classificação que atribui um valor quantitativo e qualitativo às características de cada atrativo e 

recurso avaliado, considerando o seu valor para o mercado turístico. 

Quadro 5: Classificação da hierarquização dos atrativos e recursos turísticos 
 

Hierarquização Descritivo 

Hierarquia IV  

(notas de 2,8 a 3,0) 

Atrativos de excepcional valor e grande significado para o mercado turístico, 

capaz de motivar importantes correntes de visitantes, atuais ou potenciais, 

tanto nacionais como internacionais. 

Hierarquia III 

 (notas de 1,8 a 2,7) 

Atrativos com grande valor potencial, mas de médio significado real para o 

mercado turístico, capaz de motivar uma corrente atual ou potencial de 

visitantes regionais ou nacionais, em conjunto com outros atrativos próximos a 

este. 

Hierarquia II  

(notas de 1,0 a 1,7) 

Atrativos com algum aspecto expressivo, capaz de interessar visitantes locais 

e/ou regionais que tenham chegado à área por outras motivações turísticas.  

Hierarquia I 

(notas de 0 a 0,9) 

Atrativos e recursos sem méritos suficientes, mas que formam parte do 

patrimônio turístico como elementos que podem complementar outros de 

maior hierarquia.  

Fonte: Opah, 2019 - A partir de MTUR. Ministério do Turismo. Programa de Regionalização do Turismo: roteirização 
turística, 2007b.  Obs.: a construção da metodologia teve como base documentos elaborados pela Organização Mundial 
do Turismo (OMT) e pelo Centro Interamericano de Capacitação Turística (CICATUR).  

Considerando essas orientações, foram identificados e avaliados 35 (trinta e cinco) elementos de 

interesse turístico. Desse total, 22 (vinte e dois) elementos se caracterizam como atrativos 

turísticos e 13 (treze) como recursos turísticos. A tabela a seguir apresenta os atrativos e 

recursos identificados, a distribuição por tipologia e o quadro geral da hierarquização realizada.  
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Tabela 12: Hierarquização dos atrativos turísticos 

Atrativos e Recursos Turísticos Tipologia AT A U VI Soma Índice Hierarquia 

Bunge  
Atrativo 

Agrotecnológico 6 8 6 20 40 2,0 III 

One Foods - BRF 
Atrativo 

Agrotecnológico 6 8 6 20 40 2,0 III 

Ideal Agro 
Atrativo 

Agrotecnológico 9 8 9 30 56 2,8 IV 

Terra Santa Agro 
Atrativo 

Agrotecnológico 9 8 9 30 56 2,8 IV 

Grupo Bom Jesus 
Atrativo 

Agrotecnológico 6 8 6 20 40 2,0 III 

Frigorífico Excelência 
Atrativo 

Agrotecnológico 6 12 9 20 47 2,4 III 

Fundação MT - CAD médio norte 
Atrativo 

Agrotecnológico 6 8 9 20 43 2,2 III 

Solinftec 
Atrativo 

Agrotecnológico 6 8 6 20 40 2,0 III 

Sucos Melina 
Atrativo 

Agrotecnológico 6 8 6 20 40 2,0 III 

Fazenda Sossego 
Atrativo 

Agrotecnológico 6 4 6 20 36 1,8 III 

Kessbier Cervejaria 
Atrativo Urbano: 

Gastronomia 6 12 9 20 47 2,4 III 

Escola de Música de Nova 
Mutum (OSJNM) 

Atrativo Urbano: 
Cultural 9 8 6 30 53 2,7 III 

Casa do Artesão Flor de Ipê 
Atrativo Urbano: 
Cultural/Compras 3 12 6 10 31 1,6 II 

Feira Municipal  
Atrativo Urbano: 
Cultural/Compras 3 12 3 10 28 1,4 II 

Parque das 9 Lagoas 
Atrativo Urbano: 

Lazer 6 12 9 10 37 1,9 III 

Parque das Águas Ecoresort Atrativo de Lazer 3 8 6 10 27 1,4 II 

Pesque e Pague São Miguel Atrativo de Lazer 3 4 3 10 20 1,0 II 

Rio Arinos Atrativo Natural 3 8 3 30 44 2,2 III 

Aniversário da Cidade Eventos 3 8 6 10 27 1,4 II 

Expomutum Eventos 3 8 6 10 27 1,4 II 

Fundação MT em campo Eventos 6 8 6 20 40 2,0 III 

Rodeio Criolo Eventos 3 8 6 10 27 1,4 II 

PCH Agroverde Recurso Turístico 3 4 0 10 17 0,9 I 

PCH Appin Recurso Turístico 3 4 0 10 17 0,9 I 

Assentamento agricultura 
familiar Recurso Turístico 3 4 0 10 17 0,9 I 

Queijaria (laticínios tunas) Recurso Turístico 3 4 0 0 7 0,4 I 

Praça dos Migrantes Recurso Turístico 3 12 0 0 15 0,8 I 

Praça dos Flamboyant's Recurso Turístico 3 12 0 0 15 0,8 I 

Praça da Alegria Recurso Turístico 3 12 0 0 15 0,8 I 

Avenida Mutum Recurso Turístico 3 12 0 0 15 0,8 I 
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Atrativos e Recursos Turísticos Tipologia AT A U VI Soma Índice Hierarquia 

Avenida das Arapongas Recurso Turístico 3 12 0 0 15 0,8 I 

Parque Tecnológico (projeto) Recurso Turístico 0 8 0 10 18 0,9 I 

Recanto Goiano (projeto) Recurso Turístico 0 8 0 10 18 0,9 I 

Cantina da Uva (Área de 
conservação municipal) Recurso Turístico 0 8 0 10 18 0,9 I 

Áreas verdes (Jardim Imperial e 
Residencial Vitória) Recurso Turístico 0 12 0 0 12 0,6 I 

  

Legenda: AT - Grau de Atratividade / A - Condições de Acesso / U - Condições de Uso / VI - Valor Intrínseco. 
Fonte: Opah, 2019 

Dentre os elementos identificados a maioria se caracteriza como atrativos agrotecnológicos (11) que 

corresponde, atualmente, ao segmento turístico em consolidação no município. Em seguida figuram 

os eventos (4) e as tipologias que aparecem em menor número (atrativos cultural, compras, urbano, 

natural e lazer), que devem ser consideradas como complementares no conjunto da atual oferta 

turística municipal. Outro grande grupo que aparece são os recursos turísticos (13) que, por não 

configurarem atrativos turísticos, se caracterizam como potenciais que ainda carecem de estratégias 

e investimentos para sua integração efetiva à oferta turística local. 

Figura 31: Gráfico dos atrativos e recursos turísticos por tipologia - Nova Mutum 
 
 
Fonte: Opah, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Opah, 2019 

A figura a seguir apresenta o resultado da hierarquização dos atrativos e recursos e os organiza, 

também, por tipologia. Essa análise resultou na identificação de 13 (treze) atrativos de 

hierarquia III, 7 (sete) de hierarquia II e 2 (dois) de hierarquia IV, grupo de maior valor turístico.  

Os demais foram avaliados como recursos turísticos, de hierarquia I (13). 
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Figura 32: Gráfico dos atrativos e recursos turísticos por hierarquia e tipologia - Nova Mutum 

 Fonte: Opah, 2019 

Dentre os de hierarquia IV ambos são atrativos agrotecnológicos, a saber: Ideal Agro e Terra Santa 

Agro. Os atrativos desta hierarquia caracterizam-se por possuir alto valor e grande significado para o 

mercado turístico, congregando características capazes de motivar importantes fluxos de visitantes 

(atuais ou potenciais), em nível regional, nacional e até internacional. Entretanto tal fator não 

descarta necessidades de intervenções para melhorias, seja na infraestrutura, serviços ou nas 

condições de uso, de forma a elevar sua qualificação para demandas específicas. 

O turismo agrotecnológico aproveita as características do agronegócio local e, desde 2011, vem 

sendo implementado pela Prefeitura Municipal em parceria com o SEBRAE no Mato Grosso. O foco 

desse tipo de turismo está em desenvolver os atrativos baseados nas tecnologias do campo, como 

experiências bem-sucedidas em emprego de tecnologia na agropecuária e agroindústria, com 

resultados expressivos, por meio da aplicação de conceitos inovadores. Nesta modalidade o turista 

busca informações e troca experiências de negócios e conhecimentos. Este tipo de turismo foi assim 

definido pelo SEBRAE-MT (2018, p.1):  

O Turismo Agrotecnológico compreende o conjunto de atividades turísticas decorrentes de 
visitas técnicas e encontros de interesse profissional, institucional, comercial, técnico, científico e 
social relacionados à cadeia de valor e à tecnologia do agronegócio.  

Um aspecto importante a se destacar em relação à visitação e uso dos atrativos do turismo 

agrotecnológico, é que essa atividade somente pode ser realizada mediante aprovação e 

agendamento prévio por parte do atrativo, não sendo possíveis as visitas espontâneas, uma vez que 
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as atividades de visitação demandam organização interna e disponibilidade de atendimento por 

parte dos técnicos e responsáveis nas respectivas unidades, fazendas, indústrias e demais atrativos 

relacionados.  Outro aspecto importante a denotar é que a atividade de agronegócio possui uma 

volatilidade econômica e produtiva a ser considerada no planejamento das atividades de visitação. 

A Ideal Agro integra o grupo O+Participações, proprietário da Fazenda Mutum, que possui uma área 

com aproximadamente 50 mil hectares, mantendo ciclo autossustentável de produção, com o 

abastecimento de adubos e sementes. Pratica a agricultura de precisão, mantém em operação 

diversos equipamentos agrícolas de última geração, unidades de armazenamento e algodoeira. Está 

distante 10 km do ponto central de Nova Mutum, via BR-163, correspondendo a 15 minutos de 

deslocamento. Condições favoráveis para acesso em ônibus, micro-ônibus e carro de passeio. As 

visitas se desenvolvem observando normas internas de segurança e sempre acompanhadas por um 

técnico responsável. Além de suas excelentes estruturas e dimensões, possui como pontos fortes o 

seu apelo cênico, com pórtico de entrada, arborização e lago artificial; a facilidade de acesso e a 

habilidade no recebimento de grupos de visitantes.  

Figura 33: Ideal Agro 

  
Fonte: Opah, 2019. 

A Terra Santa Agro é uma sociedade anônima, com status de companhia aberta, produtora de 

commodities agrícolas, com foco na produção de soja, milho, algodão e valorização de terras. Em 

Nova Mutum possui a Unidade de Produção Ribeiro do Céu, que está distante cerca de 40 km do 

ponto central do município, cerca de 1 hora de deslocamento, via MT-235, sendo 26 km asfaltados, 

por rodovia pedagiada (1 pedágio) e 14 km por estrada de chão. As condições de acesso são 

favoráveis para ônibus, micro-ônibus e carro de passeio. Destaca-se por suas dimensões, estrutura 

física e tecnologia empregada. Possui cerca de 510 equipamentos agrícolas, 9 unidades de 

armazenagem e 3 algodoeiras. Importante destacar que a empresa possui certificação RTRS 

(A Certificação RTRS garante que a soja – na forma de matéria-prima ou subproduto – seja originária 

de um processo ambientalmente correto, socialmente adequado e economicamente viável). 

Também possui a certificação "Algodão Social". Encontra-se em excelentes condições de operação e 

conta com habilidade no recebimento de grupo de visitantes, com procedimentos internos de 

gestão, segurança e atendimento. 
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Figura 34: Terra Santa Agro 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Mutum, 2018. 

No grupo de hierarquia III também ganham destaque 8 (oito) atrativos agrotecnológicos, a saber: 

Bungue, On Foods BRF, Grupo Bom Jesus, Frigorífico Excelência, Fundação MT-CAD Médio Norte, 

Fazenda Sossego, Solinftec, Sucos Melina e Kessbier Cervejaria. Também integram esse grupo outros 

atrativos como a Escola de Música de Nova Mutum (OSJNM), como atrativo cultural, o Parque das 9 

Lagoas, como atrativo urbano  e a Fundação MT em Campo, como evento. Esse conjunto de atrativos 

caracteriza-se por ser capaz de motivar fluxos turísticos regionais ou nacionais (atuais e potenciais), 

que tenham chegado à área por outras motivações turísticas e em conjunto com outros atrativos. 

Ainda demandam intervenções de melhoria para elevar sua qualificação e atratividade junto ao 

mercado turístico. 

A unidade da Bunge no município é parte da empresa global e integrada de agronegócio, alimentos e 

bioenergia que opera em toda a cadeia produtiva do campo à mesa do consumidor. É considerada 

uma das maiores plantas da Bunge de esmagamento de soja do Brasil (primeira na área de extração 

em uma só linha). Tem capacidade de esmagamento de 4.000 toneladas de soja por dia, capacidade 

de 497 m³/dia de biodiesel. A unidade possui sistemas totalmente automatizados, equipamentos de 

última geração e conceitos modernos de automação. Um dos diferenciais da unidade é que todo 

efluente líquido é recuperado e tratado dentro da unidade. Possui ainda uma pequena área 

destinada à reserva ambiental. O acesso é facilitado, distante aproximadamente 5km da área central 

do município, via BR-163 sentido Nova Mutum-Lucas do Rio Verde, por estrada asfaltada em boas 

condições. Possui procedimentos internos de visitação e segurança definidos, bem como pessoal 

capacitado para o atendimento a grupos de visitantes. 

Figura 35: Bunge 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Mutum, 2018. 

A One Foods é uma empresa da BRF com foco na exportação para o mercado Halal (mulçumano). A 

BRF S.A. é uma das maiores companhias de alimentos do mundo, e seus produtos são 

comercializados em mais de 150 países, nos cinco continentes.  Em Nova Mutum a empresa conta 

com um frigorífico de aves com mais de 12.000 m² de área construída e capacidade de abate de 325 

mil aves/dia, incubatório com capacidade de alojar 10.200.000 ovos/mês, fábrica de ração, rede de 
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mais de 100 integrados que possuem 662 aviários. Possui fácil acesso, distante aproximadamente 

5km da área central da cidade, via BR-163 sentido Nova Mutum-Lucas do Rio Verde, por estrada 

asfaltada e em boas condições de acesso. Possui procedimentos internos de visitação e segurança 

definidos, bem como pessoal capacitado para o atendimento a grupos de visitantes 

Figura 36: One Foods BRF 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Mutum, 2018. 

O Grupo Bom Jesus é um dos maiores produtores de algodão, soja e sementes do estado de Mato 

Grosso. Possui um modelo de negócios verticalizado que, atualmente, é um dos seus grandes 

diferenciais competitivos. Em Nova Mutum, possui uma unidade de beneficiamento de algodão e 

armazém, além da fazenda Santa Terezinha que fica a 66 km da cidade. Atualmente está em fase de 

instalação uma nova unidade algodoeira que irá operar com maquinários de última geração e em 

volumes ainda maiores. Possui a certificação de Algodão Social. Está distante cerca de 7 km do centro 

de Nova Mutum, por meio da Av. Perimetral das Samambaias (paralela à MT-235). Possui 

procedimentos internos de visitação e segurança definidos, bem como pessoal capacitado para o 

atendimento a grupos de visitantes. 

Figura 37: Grupo Bom Jesus 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Mutum, 2018. 

O Frigorífico Excelência (Figura 38) é uma empresa especializada em abate de suínos e 

industrialização de produtos derivados. Possui uma área construída de 21.250 m² e sua capacidade 

instalada de abate é de 4.000 animais/dia. O seu setor de industrializados tem capacidade para 

produzir 150 toneladas/dia, divididos em produtos frescais, cozidos e temperados. Para o mercado 

interno são produzidos cortes congelados, miúdos congelados, produtos salgados, industrializados e 

cortes temperados. Os seus produtos também são exportados a países da América do Sul e Central, 

Europa e países orientais. Somente é permitida a visita à fábrica, que possui procedimentos internos 

de visitação e segurança definidos, acompanhamento de técnico especializado e degustação de seus 

produtos como parte da experiência de visita. Um dos seus destaques é o seu Programa de 

Rastreabilidade que permite rastrear toda a cadeia produtiva dos produtos Excelência, desde a 

granja, matéria prima, ingredientes, etapas subsequentes do processo até a mesa do consumidor. 
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Possui acesso fácil distante cerca de 3 km do ponto central de Nova Mutum, via BR-163, corresponde 

a 10 minutos de deslocamento. Condições favoráveis para acesso em ônibus, micro-ônibus e carro de 

passeio.  

Figura 38: Frigorífico Excelência 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Mutum, 2018. 

Fundação MT-CAD Médio Norte (Figura 39) se dedica a pesquisa agronômica e desenvolvimento de 

soluções para a agricultura no estado de Mato Grosso. Em seu conjunto abrange uma das maiores 

áreas de pesquisa agrícola do Estado. Em Nova Mutum, o Centro de Aprendizagem e Difusão Médio 

Norte - CAD Médio Norte possui uma área total de 54ha, sendo 45ha totalmente dedicados à 

realização de pesquisas com as culturas de soja, milho e algodão. Possui uma boa estrutura de 

técnicos, pesquisadores e maquinário. Atualmente possui em andamento projetos de pesquisa na 

área de Solos e Sistema de Produção, Nematologia, Entomologia, Mecanização, Fitopatologia, 

Fitotecnia, Plantas daninhas e Tecnologia de Aplicação. O acesso se realiza via BR-163 sentido Lucas 

do Rio Verde, distante 16 Km do centro da cidade de Nova Mutum, em boas condições de 

trafegabilidade. Localiza-se na área da Fazenda 3 Irmãos. Possui transporte adaptado para visitação à 

área e procedimentos internos de visitação e segurança definidos, bem como pessoal capacitado 

para o atendimento a grupos de visitantes. 

Figura 39: Fundação MT - CAD Médio Norte 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Mutum, 2018 

A Fazenda Sossego (Figura 40) está em funcionamento desde 1986 e possui 1976 hectares de área 

plantada e quatro núcleos de suínos integrado à BRF. O foco de produção da fazenda é a soja. A 

empresa emprega diferentes tecnologias e manejos, de maneira a combinar diversas culturas e 

elevar o aproveitamento e produção da fazenda. Possui como diferencial o uso do pivô, possuindo 

aproximadamente 700 hectares irrigados; armazém próprio e energia renovável produzida com a 

reutilização de os gases produzidos pela criação de suínos. Suas instalações, apesar de mais simples, 

permitem o uso adequado para visitação com acompanhamento de técnico responsável. O acesso é 

realizado pela BR-163 entre os municípios de Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, distante 60 



 

68 
 

quilômetros de Nova Mutum, com 50 km em estrada asfaltada e 10 km em estrada de chão, em 

condições boas de acesso. 

Figura 40: Fazenda Sossego 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Mutum, 2018 

A Solinftec (Figura 41), é uma empresa do ramo Agtech que desenvolve hardwares, softwares e 

aplicativos móveis para a agricultura digital e é líder no desenvolvimento de soluções para os 

mercados de açúcar, etanol, grãos e algodão. As soluções são aplicadas para monitoramento em 

tempo real, automação, otimização e rastreabilidade das operações agrícolas. Em Nova Mutum a 

empresa integra o turismo agrotecnológico realizando demonstrações de suas soluções, em campo, 

em propriedade previamente definida e com agendamento. Essas demonstrações ocorrem, 

geralmente, na Fazenda Mutum (Ideal Agro) e é uma oportunidade oferecida ao visitante para 

conhecer as soluções tecnológicas empregadas na captação de dados de diversas fontes para 

organização, processamento e análises preditivas, geração de insights, automatização e otimização 

de processos. As demonstrações ocorrem somente por meio de agendamento, inclui uma 

apresentação da empresa e a demonstração em campo, com pessoal capacitado para o atendimento 

a grupos de visitantes. 

Figura 41: Solinftec 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Mutum, 2018 

Sucos Melina é um projeto de produção de uvas de mesa para fabricação de sucos em área de 

transição entre o Cerrado e a Amazônia brasileira. Resultado do conhecimento e tecnologia de 

produtores franceses que se instalaram no município em 1998. Possui talhões com diversas 

variedades viníferas e já chegou a produzir um volume de 1 (um) milhão de garrafas de suco de uva. 

Atualmente a propriedade está passando por remodelações e, até o momento, não existe uma 

definição sobre a continuidade ou não do projeto. O que pode resultar na exclusão desse atrativo do 

atual processo de desenvolvimento do turismo agrotecnológico local. A propriedade possui área 

específica para recepção de visitantes e venda de produtos, unidade de fabricação e 

armazenamento, sinalização indicativa nos talhões, área para estacionamento, banheiros. Possui 

procedimentos internos de visitação e segurança definidos, bem como pessoal capacitado para o 

atendimento a grupos de visitantes. Está distante 51 km do ponto central de Nova Mutum, 
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corresponde a 1 hora de deslocamento, a maior parte em estrada de chão, em boas condições e 

inclui trecho de rodovia pedagiada com 1 pedágio.  

Figura 42: Sucos Melina 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Mutum, 2018 

A Kessbier Cervejaria possui como diferencial ter sido a primeira cervejaria a produzir cerveja 

artesanal no Estado de Mato Grosso em diversos estilos e com alta qualidade. Em sua sede oferece a 

realização de visitas técnicas, previamente agendadas, para grupos de até 20 pessoas, na qual 

realizada a demonstração de todo o processo de produção da cerveja, com degustação das cervejas 

produzidas. O processo é acompanhado por técnicos especializados que orienta sobre os 

procedimentos internos de visitação, segurança e realizam a contextualização da produção da 

cerveja. Dispõe de boa estrutura com banheiros, área para degustação e consumo, com 

ambientação, limpeza e organização em boas condições. Possui uma área para eventos com 

capacidade interna para até 170 pessoas e externa para até 270 pessoas. Localiza-se em área central 

do município com facilidade de acesso. 

Figura 43: Kessbier Cervejaria 

  
Fonte: Kessbier Cervejaria, 2018 

A Escola de Música de Nova Mutum e a Orquestra Sinfônica Jovem de Nova Mutum - OSJNM (Figura 

44) configuram-se como atrativos de caráter cultural, resultado de um projeto de impacto social que 

desenvolve aulas de musicalização, instrumentos musicais, coral e viola caipira com crianças e 

adolescentes do município que, após um período de estudo, passam a integrar a formação da 

orquestra. Essa, por sua vez realiza diversas apresentações no município e em todo o Estado. O 

projeto não possui fins lucrativos e os trabalhos recebem apoio financeiro da iniciativa privada do 

município sendo, em boa parte empreendimentos do setor de agronegócio, o que resulta em uma 

boa sinergia e contrapartida social das empresas. O espaço é adequado para as aulas de música, com 

instrumentos variados, incluindo um grupo de viola caipira e dispondo, também, de uma pequena 
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sala de apresentações, salas de ensaios e galeria com histórico da orquestra. A sede da escola 

funciona na primeira casa construída no município, o que remete à memória dos pioneiros e 

enriquece ainda mais a experiência. O processo de visitação é acompanhado por técnicos 

especializados que contextualiza a dinâmica da escola, seu impacto social e, geralmente, finaliza com 

uma pequena apresentação da OSJNM. Possui fácil acesso, com sede localizada no centro da cidade. 

O espaço da escola é limitado, atendendo de maneira satisfatória grupos com até 20 pessoas. 

Entretanto, além da visita à sua sede é possível coordenar apresentações da OSJNM em outros 

espaços e com dimensões varáveis. Esse fato permite o uso desse atrativo como um componente 

que pode ser combinado a outros existentes no município de maneira a gerar experiências e 

vivências a partir da música.  

Figura 44: Escola de Música de Nova Mutum – OSJNM 

  
Fonte: OSJNM, 2018 

Complementar a Orquestra há duas iniciativas locais a serem destacadas o Projeto Desenvolver e a 

Casa da Cultura. Ambos tem como objetivo central projetos relacionados a Assistência Social com 

enfoque de inclusão por meio de atividades culturais e educativas. Apesar de não apresentarem 

potencial atrativo enquanto equipamento  de visitação, possuem projetos de boa qualidade que 

podem agregar a eventos tornando-se atrações locais. 

O Parque das 9 Lagoas configura-se como parque urbano ao longo do córrego Bujuizinho, ainda em 

conformação, possui importância como área de contenção de enchentes e de erosão do corpo 

hídrico que o alimenta. As 9 lagoas são represas dispostas ao longo do córrego, numa extensão de 

cerca de 3 Km, atravessando os bairros centrais da cidade. O espaço vem se consolidando como uma 

área preferencial para o lazer urbano por parte da população local. O projeto prevê a instalação de 

infraestrutura e serviços como pistas para caminhadas, ciclismo, skate, praça de som, áreas de 

esporte, lazer e espaços culturais. O entorno das represas mais centrais, próximas à prefeitura 

municipal, está mais estruturado, e vem sendo reflorestado. O Projeto de paisagismo e recuperação 

do fundo de vale abrange toda sua extensão, e deverá ser implantado paulatinamente.  
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Figura 45: Parque das 9 Lagoas 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Mutum, 2018 

O evento Fundação MT em Campo (Figura 46) é realizado na área da Fundação MT - CAD Médio 

Norte e acontece duas vezes ao ano, sendo a Fundação MT em Campo, que ocorre em janeiro e a 

Fundação MT em Campo 2°Safra, que ocorre em maio. Esses eventos funcionam como dias de campo 

onde a instituição realiza demonstração dos resultados de suas pesquisas aos produtores, estudantes 

e interessados, realizam palestras sobre temas diversos relacionados às áreas de pesquisa em 

andamento e possibilitam a observação em campo dos diversos experimentos em andamento. Tais 

eventos são mobilizadores de fluxo turístico regional e Estadual e possuem a duração de 1 (uma) dia. 

Figura 46: Fundação MT em Campo 

 
Fonte: Fundação MT - CAD Médio, 2018 

O grupo de hierarquia II é composto por 7 (sete) atrativos diversos, como eventos, lazer, cultural, 

compras e agrotecnológico, a saber: Casa do Artesão Flor de Ipê, Feira Municipal, Parque das Águas 

Ecoresort, Pesque e Pague São Miguel, Aniversário da Cidade, ExpoMutum e Rodeio Criolo. Esses são 

atrativos que apresentam apelo de mercado para visitantes microrregionais e regionais (atuais e 

potenciais), localizados no entorno imediato do destino, ou seja, possuem baixa capacidade de 

atração de fluxos turísticos mais amplos. Um melhor aproveitamento desses atrativos requer que o 

seu uso seja combinado com outras motivações turísticas. Ou seja, atuam como complementares à 

oferta de atrativos do grupo de hierarquia III. 

A Casa do Artesão Flor de Ipê e a Feira Municipal de Nova Mutum constituem um pequeno complexo 

de serviços de compra com apelo para a comunidade local onde é possível encontrar peças de 

artesanato e produtos locais oriundos da agricultura familiar. A Casa do Artesão conta com mais de 

60 artesãos que comercializam suas peças nesse espaço. Observou-se que, atualmente, o espaço da 

Feira Municipal está subutilizado, requer intervenções de melhoria em sua estrutura e possui 
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potencial para abrigar outros serviços que agregariam valor à experiência de visitação local e à 

comunidade em geral, como gastronomia e novas opções para compras. 

Figura 47: Casa do Artesão Flor de Ipê e Feira Municipal de Nova Mutum 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Mutum, 2018 

O Parque das Águas Ecoresort é uma área de lazer localizado na área rural do município. Funciona 

como um clube, mas permite o day-use. Possui piscinas para adultos e crianças, tobogã, campo de 

futebol, quadra de areia, trilhas e restaurante. Dispõe também de 7 (sete) cabanas em estilo rústico, 

equipadas com: banheiro, ar condicionado, TV e Frigobar. A área está bem sinalizada, possui boas 

condições de uso e dispõe de equipe de segurança. Está localizado na Rodovia da Produção (MT 235), 

km 13, o acesso se faz por via asfaltada e um pequeno trecho em estrada de terra. Rodovia 

pedagiada (1 pedágio), em boas condições para acesso em ônibus, micro-ônibus e carro de passeio. 

Figura 48: Parque das Águas Ecoresort  

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Mutum, 2018 

O Pesque e Pague São Miguel é uma área de lazer e pesca que funciona de terça a domingo. Para 

usufruir do espaço não é necessário pagar a taxa de entrada, mas as bebidas precisam ser compradas 

na venda local. Além do açude que é utilizado para a pesca, o local possui churrasqueira com mesas e 

cadeiras, restaurante (sexta, sábado e domingo) e um campo para esportes como futebol e volei. 

Possui estruturas de apoio como estacionamento e banheiro, em boas condições de uso. O local 

possui uma beleza cênica atrativa, as estruturas são rústicas e se encontram em bom estado de 

conservação. Não foram observadas sinalizações de segurança em relação ao uso do açude. Aos 

finais de semana o fluxo pode chegar a 500 pessoas em um único dia, como não há capacidade de 

carga definida, nessas condições de fluxo é preciso analisar aspectos de qualidade de manutenção e 

segurança das estruturas.  

O acesso se faz pela Rodovia da Produção (MT 235), por via asfaltada até o km 40, e um pequeno 

trecho em estrada de terra, em que a distância da sede urbana é de 49 km. Rodovia pedagiada (1 

pedágio), em boas condições para acesso em ônibus, micro-ônibus e carro de passeio. 
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Figura 49: Pesque e Pague São Miguel 

 
Fonte: Opah, 2019 

O rio Arinos se destaca como o único atrativo natural, com hierarquia III, sobretudo por seu valor 

potencial para o desenvolvimento do segmento de pesca. É um importante curso d’água que 

percorre boa parte do estado de Mato Grosso e integra a Região Hidrográfica Amazônica, a maior do 

país. Em Mato Grosso ele faz parte da sub-bacia do Juruena-Arinos e em Nova Mutum o trecho com 

maior potencial para o uso turístico compreende um longo trecho que está situado entre a BR-163 e 

a MT 249, na porção noroeste do município. Apresenta-se como um rio piscoso, com águas 

entremeadas de remansos e corredeiras. Este trecho encontra-se em boas condições de 

conservação, com sua área de mata ciliar preservada.  

Conforme informações obtidas com um especialista na área e praticante da pescaria, residente no 

município, o rio Arinos já atrai pescadores locais, regionais e dos estados de Minas Gerais 

(Uberlândia) e São Paulo (Uberaba). Esse fluxo ocorre entre os meses de maio a outubro e são 

atraídos pelo apelo do rio e pela ocorrência das seguintes espécies de peixe regionais: o Matrinxã, o 

Piau, o Jaú e, em particular, a espécie Cachorra. Esta espécie é considerada como muito atrativa para 

a pesca amadora esportiva, pelo porte, aparência e estratégias de pesca que devem ser empregadas 

para capturá-la. Outras espécies também ocorrem e a prática da pesca pode ser realizada tanto na 

modalidade embarcada quanto em barranco.  

Na porção mais noroeste do rio Arinos, está localizado o Assentamento Pontal do Marape, com cerca 

de 300 habitantes, fruto da desapropriação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), distante cerca de 135 Km do centro da cidade de Nova Mutum, com acesso pela BR-163, 

MT-235 e MT-010, percorrendo cerca de 65 Km por estrada rural em boas condições. A Vila Pontal do 

Marape, núcleo central da comunidade rural, possui aproximadamente 50 habitantes, que já 

realizam atividades relacionadas à pesca e possui, também, alguns serviços e estruturas como 

mercado, posto de saúde, escola municipal, farmácia, bar e restaurante. 

Na Vila Pontal do Marape as atividades relacionadas à pesca se dão de duas maneiras. 

Primeiramente para subsistência, com a prática da extração de grandes quantidades de pescado para 

comercialização, sem o correto manejo. Em seguida vem a prestação de alguns serviços de apoio ao 

público que frequenta a comunidade, atraídos pela pesca. Serviços como, por exemplo, aluguel de 

barco, venda de iscas, equipamentos básicos para pesca e preparo de refeições. Também já existe 

em atividade a Associação dos Piscicultores e Pescadores do Pontal do Marape, com cerca de 20 

associados.  Outro aspecto a pontuar é a ocorrência, ao longo desse trecho do rio (BR-163 e MT 249), 

de alguns ranchos de pescaria, que consistem em casas de moradores locais utilizadas para o lazer 

junto ao rio e à prática da pescaria. 

Também vale destacar que o município de Nova Mutum realizou, durante 7 anos, na área do rio 

Arinos, com ponto de saída junto a ponte da BR-163, o PESCMUTUM – Festival de Pesca de Nova 
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Mutum que reunia praticantes locais e regionais. Este evento já não é realizado desde 2013 por 

motivos relacionados aos impactos ambientais que gerava. Em relação a esse aspecto é interessante 

mencionar a importância de se observar os potenciais conflitos e riscos relacionados ao 

desenvolvimento da pesca amadora esportiva como atividade turística.  

Embora se reconheça a existência da atratividade do rio Arinos para o desenvolvimento do segmento 

de turismo de pesca, visando público regional e de estados próximos, ressalta-se aqui a necessidade 

de estudos especializados que aprofundem temas como: (i) a qualidade da água, tendo em vista as 

características da produção agrícola; (ii) o potencial do estoque pesqueiro, considerando o cenário da 

pesca exploratória sem manejo; (iii) a identificação de potenciais conflitos socioambientais; (iv) a 

capacidade de envolvimento da comunidade rural e ribeirinha no desenvolvimento da atividade de 

turismo de pesca; (v) os impactos sobre o meio natural que possíveis estruturas, equipamentos e 

serviços possam vir a desempenhar; e (vi) os impactos para o desenvolvimento socioeconômico, uma 

vez instaladas estruturas, visando potencializar tal prática. 

Outro aspecto a se observar é a legislação ambiental relacionada, sendo que destacamos aqui o 

Decreto Estadual nº 15.166/2019 que regulamenta a pesca amadora esportiva no Mato Grosso e 

impõe a chamada cota zero, por cinco anos, a partir de 2020. A cota zero proíbe o transporte de 

pescado proveniente deste tipo de pesca, ficando autorizado somente o consumo no local da 

captura, observado os tamanhos mínimos e máximos das espécies previstos no referido Decreto.  

Figura 50: Rio Arinos 

  
Fonte: Opah, 2019 

Os eventos de lazer e cultura, aqui apresentados, não possuem fluxo turístico expressivo, entretanto 

apresentam potencial para expansão, são eles: Aniversário da Cidade, ExpoMutum, Rodeio Criolo. O 

aniversário da cidade ocorre sempre na primeira semana de julho, em decorrência da data de 

comemoração oficial ser o dia 4 de julho. O evento é realizado pela Prefeitura Municipal em uma 

praça pública, geralmente com duração de dois dias, com um público estimado de 15 mil pessoas, 

possuindo abrangência regional . A ExpoMutum é um evento promovido pela iniciativa privada, 

também ocorre no mês de julho e envolve a realização de shows, rodeio e feira de negócios 

agropecuários, possui abrangência regional e um público estimado de 60 mil pessoas. O Rodeio 

Criolo - Festa do Tiro de Laço - CTG Porteira da Amazônia, também é realizado pela inciativa privada, 

com duração de 4 dias, reúne cerca de 5 mil pessoas e possui apelo regional. 
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Figura 51: Evento Aniversário de Nova Mutum 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Mutum, 2018 

Os elementos classificados como Hierarquia I constituem o grupo de recursos turísticos, ou seja, são 

aqueles que, atualmente, carecem de infraestrutura e serviços para alcançarem condições 

adequadas de uso, não possuindo atratividade suficiente para motivar visitação. Entretanto, formam 

parte do patrimônio turístico local e figuram como elementos que, uma vez desenvolvidos e 

estruturados, podem complementar outros de maior hierarquia.  

Nesse grupo temos duas Pequenas Centrais Hidrelétricas: PCH Agroverde e PCH Appin; um 

Assentamento com características da Agricultura Familiar; uma Queijaria (Laticínios Tunas); três 

praças: Praça dos Migrantes, Praça dos Flamboyant's, Praça da Alegria; duas avenidas: Avenida 

Mutum, Avenida das Arapongas; um Parque Tecnológico que ainda está em fase de projeto; uma 

potencial área de lazer em ambiente natural denominada de Recanto Goiano (também em fase de 

projeto); uma Unidade de Conservação Municipal, conhecida como Cantina da Uva e duas pequenas 

Áreas Verdes localizadas na área urbana (Jardim Imperial e Residencial Vitória). 

A PCH Appin localiza-se a 54 km da sede do município, sendo que parte do trecho de acesso se faz 

por estrada vicinal rural de terra, em bom estado de manutenção, com trechos precários nos dois 

últimos km. Há sinalização indicativa para local de estacionamento, com obstáculo para entrada de 

carro na área da represa. Possui uma estrutura de churrasqueira com banheiro sem a manutenção 

adequada.  O acesso à usina é liberado, sem controle e sinalização de segurança. A represa possui 

espelho d'água e o rio, cercado por mata nativa, revelando uma beleza cênica atrativa. Não há 

estrutura de uso para lazer, bem como sinalizações de segurança.  

Figura 52: PCH APPIN 

  
Fonte: Opah, 2019 

A represa da PCH Agroverde tem um espelho d'água de beleza significativa, cercada por mata nativa, 

com exceção de uma área com pastagem em sua margem leste.  A usina de energia está implantada 

a cerca de 2 Km da represa, ligada por um canal revestido de material sintético. Pela distância, não é 
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possível avistar a usina, e o revestimento do canal deprecia a paisagem do local. Localiza a cerca de 

42 Km da sede, com acesso por estrada de chão de boa qualidade. Está em uma propriedade privada, 

com placas proibindo atividades de lazer, como banho e a pesca. 

Figura 53: PCH Agroverde 

  
Fonte: Opah, 2019 

O conjunto de praças públicas, fotos a seguir, identificado como recursos turísticos, ainda que 

possuam pouca infraestrutura e serviços para o seu uso adequado, seja por parte da população local 

ou pelos visitantes, apresentam-se no contexto municipal caracterizado pela paisagem e desenho 

urbano de boa qualidade. Possuem, em sua maioria, equipamentos para a prática de esportes e 

brinquedos infantis. Dentre elas a Praça dos Migrantes é a que possui melhor arborização e conjunto 

de equipamentos e serviços. Entretanto, pode-se afirmar que todas elas carecem de melhorias 

nesses aspectos. Essas intervenções podem contribuir para a ampliação dos usos que atualmente 

esses espaços possuem, podendo ser agregado usos alternativos como a realização de eventos 

socioculturais, recreativos e criativos no ambiente urbano, além de melhor uso por parte da 

população local. 

Figura 54: Praça dos Flamboyant's  

  
Fonte: Opah, 2019 
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Figura 55: Praça da Alegria 

  
Fonte: Opah, 2019 

Figura 56: Praça dos Migrantes 

  
Fonte: Opah, 2019 

O Recanto Goiano é um projeto privado para implementação de um espaço de lazer em contato com 

a natureza. O local é formado por uma sede de propriedade rural antiga, cercado por mata nativa 

com algumas áreas com vegetação em estágio inicial de regeneração.  Há um pequeno seringal, 

testemunho histórico da ocupação da região. O ambiente natural revela a paisagem característica do 

encontro dos biomas Cerrado e Amazônia.  

Distante a 37 km da sede urbana de Nova Mutum, a propriedade está localizada na beira da BR-163 

(asfaltada) em um ponto estratégico para aproveitamento do fluxo da rodovia. A intenção do 

proprietário é realizar atividades de flutuação e boia-cross, arvorismo e trilhas em meio à mata, no 

formato day-use. Com relação à estrutura de atendimento, o projeto prevê a implantação de 

restaurante com loja de conveniência na beira da rodovia. O empreendimento está em fase de 

projeto e captação de recursos para implantação, mas não apresenta estudo técnico para a 

realização de práticas de aventura e lazer na natureza, além de não possuir estudo de viabilidade 

econômica. 
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Figura 57: Recanto Goiano 

 
Fonte: Opah, 2019 

A Área de Conservação Cantina da Uva é uma propriedade pública municipal, está localizada em 

terreno lindeiro a BR-163 a 37 Km do centro da cidade, com acesso direto à rodovia. Atualmente há 

uma concessão municipal para exploração de uma lanchonete, utilizada como ponto de parada pelos 

usuários da BR-163. O restante da área é de vegetação nativa exuberante, sendo que parte do 

terreno é área inundável.  As áreas verdes urbanas (Jardim Imperial e Jardim Victoria) estão 

localizadas em bairros mais populosos e se configuram como um eixo de áreas de lazer próximo a 

uma escola estadual, que poderia servir de apoio para eventos promovidos nessa área. Tem 

paisagismo implantado recentemente, por isso a vegetação ainda não se desenvolveu. Tanto a 

Cantina da Uva como as áreas verdes urbanas ainda não possuem condições para uso turístico, ou 

seja, caso haja interesse em transformá-las em atrativos, haverá a necessidade de estudos e projetos 

de uso, paisagismo, segurança etc. 

Figura 58: Cantina da Uva 

 
Fonte: Google earth, 2019. 
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Mapa 4: Recursos e atrativos turísticos – área rural 
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Mapa 5: Recursos e atrativos turísticos – área urbana   
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3. ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA BÁSICA E DOS SERVIÇOS 

GERAIS 

A contextualização dos equipamentos públicos urbanos e comunitários surge pela necessidade de 

identificar as deficiências e limitações desses equipamentos e que possam comprometer o pleno 

desenvolvimento da atividade turística, destacando sua distribuição territorial e sua influência em 

áreas especiais de interesse turístico. É uma pesquisa essencialmente exploratória, fruto de 

diferentes áreas e, sempre que possível, com recurso à consulta de mais de uma fonte.  

Conforme a Lei Federal de nº 6.766/1979, do Parcelamento do Solo Urbano, são equipamentos 

públicos urbanos a infraestrutura de: escoamento das águas pluviais, iluminação pública, 

esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica, rede telefônica, gás 

canalizado e as vias de circulação (Art. 2o, §5o e Art. 5o, §único). São equipamentos comunitários os 

equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares (Art.4º, §2o).  

A distribuição adequada desses equipamentos urbanos e comunitários pode criar ambientes urbanos 

com maior qualidade socioespacial. Muitos estudos (BATISTA ET AL., 2011; COLAÇO, 2011; DREUX, 

2004; DUDZINSKA, 2009; LIMA, 2003; MOREIRA et al., 2007; MONDO, 2012; MORAES et al., 2008; 

MARIQUE et al., 2013; PEREHOUSKEI et al., 2007; SCHAFER, 2012) evidenciam a necessidade de uma 

compreensão no processo de planejamento desses equipamentos e suas relações sociais e físicas 

com o ambiente construído que os circunda, demandas por infraestrutura, serviços e equipamentos 

públicos.  

Neste PDTTur de Nova Mutum trata-se de avaliar a infraestrutura e os serviços relacionados à: rede 

viária de acesso à área e principais atrativos turísticos; sistema de abastecimento de água; sistema de 

esgotamento sanitário; sistema de limpeza urbana; rede de drenagem pluvial; sistemas de 

comunicação; iluminação pública; serviços de segurança. 

3.1. REDE VIÁRIA DE ACESSO À ÁREA E ATRATIVOS  

A relação entre mobilidade e turismo se caracteriza por ser interdependente.  Para o turismo, os 

meios de transportes são essenciais. A prática do turismo está totalmente sustentada no setor de 

transportes, para assegurar o seu desenvolvimento. A discussão inicia-se já pelo próprio turista, que 

ao decidir viajar pensa imediatamente em que meio de transporte utilizar. 

Para Coriolano e Fernandes (2012, p.2), “sem mobilidade não há turismo” pois o turismo supõe 

deslocamento, mudança de lugar, movimento. Assim, quanto mais difícil for chegar a um 

determinado destino, maior será a resistência em se deslocar a este destino, o que acarretará uma 

menor demanda. Essa lógica só deixa de ser direta quando os atrativos turísticos, motivadores 

principais do fluxo a um destino, apresentam elevado grau de singularidade e originalidade, ou seja, 

são únicos e, portanto, capazes de atrair demandas diversas.  

O primeiro aspecto a ser retratado é a caracterização das principais rodovias de acesso a Nova 

Mutum. A cidade encontra-se sob a área de influência da Rodovia BR-163 (Figura 59), importante 

rodovia que cruza o Brasil longitudinalmente e liga Cuiabá a Santarém. Essa rodovia representa hoje 

o principal corredor para o escoamento de toda produção agrícola do estado de Mato Grosso.  Além 

da sua importância logística, é a principal via de acesso de turistas que chegam ao Município pelo 

norte e sul no modal rodoviário.   
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Figura 59: Principais acessos a Nova Mutum  

 
Fonte: SEPLAN-MT, 2019. 

A Concessionária Rota do Oeste (CRO), empresa da Odebrecht TransPort, assumiu a concessão da 

BR-163/MT em 20 de março de 2014, entre os municípios Itiquira (MT) e Sinop (MT), trecho com 

extensão de 850,9 quilômetros, que contempla 19 municípios e Nova Mutum está entre eles.    

A Praça de Pedágio 07 ilustrada na Figura 60, localiza-se no Km 586,9, distante 6,5km do ponto 

extremo sul do Perímetro Urbano. Os valores cobrados, conforme o tipo de veículo, são enquadrados 

em nove categorias, ver Tabela 13. 
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Figura 60: Praça de Pedágio 07 – BR-163.  

Fonte: Google. Disponível em https://www.google.com.br/maps. 

Tabela 13: Valores cobrados, conforme o tipo de veículo– julho/2019 

Categoria Tipo de Veículo 
Número 

Eixos 
Rodagem 

Multiplicador 
da Tarifa 

Valores 
(R$) 

1 Automóvel, caminhonete e furgão 2 Simples 1 3,8 

2 
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e 
furgão 

2 Dupla 2 7,6 

3 Automóvel e caminhonete com semirreboque 3 Simples 1,5 5,7 

4 
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator 
com semirreboque e Ônibus 

3 Dupla 3 11,4 

5 Automóvel e caminhonete com reboque 4 Simples 2 7,6 

6 
Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semirreboque 

4 Dupla 4 15,2 

7 
Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semirreboque 

5 Dupla 5 19 

8 
Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semirreboque 

6 Dupla 6 22,8 

9 Motocicletas, motonetas, bicicletas moto 2 Simples 0,5 1,9 

            
Fonte: Rota do Oeste. Disponível em http://www.antt.gov.br/rodovias/Concessoes_Rodoviarias/Rota_do_Oeste 

Para análise das ocorrências de acidentes, na BR-163, foram utilizados os dados do atlas 

desenvolvido pelo Programa Volvo de Segurança no Trânsito (PVST). A análise estatística realizada 

neste documento considerou os acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), tendo 

como base o banco de dados dos acidentes envolvendo todos os tipos de veículos.  Cabe destacar, 

que segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), lesões ocasionadas pelos acidentes rodoviários 

são a principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos e estão entre as três 

principais causas de morte entre pessoas de 5 a 44 anos, chegando a custar à maior parte dos países 

algo em torno de 3% do PIB.  

A Figura 61 mostra a distribuição anual de acidentes, para o período de 2014 a 2018, destacam-se os 

anos de 2013 e 2017 com os maiores indicadores para acidentes e pessoas envolvidas, e ainda, o 

percentual de mortes em 2013 – 3,8% (100 pessoas), sabe-se que na grande maioria das vezes, a 

severidade do evento está relacionada diretamente com a velocidade desenvolvida pelos veículos.  

Ao analisar os dados de 2017 e 2018 percebe-se um decréscimo de 28% no número de acidentes e 
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27% no número de pessoas envolvidas. Contrariamente a esses pontos positivos de decréscimo, 

ocorre um aumento significativo – 25% no número de mortes. 

Figura 61: Gráfico/Tabela de distribuição anual de acidentes: 2014 a 2018 – BR-163 

 

Fonte: Atlas Acidentes no Transporte. Disponível em  
https://www.atlasacidentesnotransporte.com.br/consulta?grafico=anual#graph 

A Figura 62 mostra a distribuição de acidentes e os tipos de veículos envolvidos (2018), dividido em 

quatro arranjos: caminhão e ônibus; veículos da classe A; Caminhões e veículos da classe A; ônibus e 

veículos da classe A. Os dados revelam o maior percentual de pessoas envolvidas nos acidentes entre 

veículos da classe A. Cabe destacar o expressivo percentual de 37,16%, com envolvimento de 

caminhões nos acidentes e, ainda, o maior percentual de mortes – 71,01%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Acidentes Pessoas envolvidas



 

85 
 

Figura 62: Distribuição acidentes 2018 e veículos envolvidos – BR-163 

 
Fonte: Atlas Acidentes no Transporte. Disponível em https://www.atlasacidentesnotransporte.com.br/consulta 

A título ilustrativo, o estado de Mato Grosso possui 4.084Km de rodovias federais, a BR-163, com 

extensão de 1.300Km, representa em torno de 31% do total.  Quando comparamos os dados de 

acidentes da BR-163 com os dados totais das rodovias federais que cruzam o Estado, percebe-se uma 

constância no entorno dos 24% até 2014. Em 2015 a relação foi a maior, de 38% dos acidentes, e nos 

anos seguintes mantém uma média em torno dos 30% (Figura 63).  

Figura 63: Percentual dos tipos de envolvimentos das pessoas em acidentes na BR-163 com relação as demais 
rodovias federais do Estado de Mato Grosso.  

 
Fonte: Atlas Acidentes no Transporte. Disponível em https://www.atlasacidentesnotransporte.com.br/consulta 

A Figura 64 mostra o percentual dos tipos de envolvimentos das pessoas em acidentes na BR-163 

com relação as demais rodovias federais do Estado de Mato Grosso, destaca-se o percentual de 

vítimas fatais, isto é, que morrem no local do acidente. Outro ponto relevante, é o percentual de 

total

Acidentes 853 4 0,47% 523 61,31% 313 36,69% 13 1,52%

Pessoas envolvidas 1783 29 1,63% 1013 56,81% 695 38,98% 46 2,58%

Ilesos 834 7 0,84% 424 50,84% 383 45,92% 20 2,40%

Feridos Leves 684 21 3,07% 434 63,45% 211 30,85% 18 2,63%

Feridos graves 196 0 139 70,92% 53 27,04% 4 2,04%

Mortes 69 1 1,45% 16 23,19% 48 69,57% 4 5,80%
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feridos leves e graves, para o ano de 2015, 51% e 24% respectivamente, significa total de 75% dos 

feridos nas rodovias federais no território do Estado.  

Figura 64: Percentual de acidentes e pessoas envolvidas na BR-163 com relação as demais rodovias federais 
do Estado de Mato Grosso.  

 
Fonte: Atlas Acidentes no Transporte. Disponível em https://www.atlasacidentesnotransporte.com.br/consulta 

Conforme a Figura 65, a distribuição de acidentes por dia da semana em 2018 retrata a estimativa 

mundial, que indica maior registro de ocorrências nos finais de semana. A distribuição apresenta 

forte concentração na sexta-feira, sábado e domingo, a soma destes valores totaliza 52,76%. 

Figura 65: Gráfico de distribuição de acidentes por dia da semana I 2018 – BR-163 

 
Fonte: https://www.atlasacidentesnotransporte.com.br/consulta?grafico=anual#graph 

A Figura 66 apresenta o percentual de acidentes, de acordo com o período do dia, e confirma o que a 

literatura expõe, ou seja, que a maior incidência é no final de tarde e início da noite. 
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Figura 66: Gráfico de distribuição de acidentes por período do dia I 2018 – BR-163 

 
Fonte: Atlas Acidentes no Transporte. Disponível em  
https://www.atlasacidentesnotransporte.com.br/consulta?grafico=anual#graph 

Vale mencionar que, com base em visita a campo, percebe-se que vários trechos da BR-163 carecem 

de acostamento, dificultando conversões para entrada nas propriedades lindeiras às vias. A 

sinalização horizontal é insuficiente ou está desgastada, aumentado os riscos em viagens noturnas. 

O município também é privilegiado pelo entroncamento rodoviário, formado pela BR-163 e pelas 

rodovias estaduais - MT235 e MT249, que são classificadas como rodovias transversais. A rodovia 

estadual MT235 liga Nova Mutum ao leste do estado, região do Araguaia e Goiás e a rodovia estadual 

MT249 interliga a região oeste, permitindo acesso a importantes corredores que ligam aos estados 

de Rondônia, Acre e Amazonas (Figura 59). O trecho de 113 Km da MT235, entre Nova Mutum e 

Santa Rita do Trivelato é administrada pela empresa SPS Concessionária, e possui a tarifa de R$ 7,50. 

Ainda que não cruze o território de Nova Mutum, a MT010 é uma importante rodovia de acesso para 

o Município. Esta Rodovia classificada como radial, com o Km0 em Cuiabá, dirige-se para o extremo 

norte do Estado até Alta Floresta. Com base em visita a campo, observa-se que esta rodovia também 

tem problema de acostamento, mas o asfaltamento e a sinalização horizontal e vertical são de boa 

qualidade, inclusive com sinalização turística. Também chama a atenção a qualidade paisagística do 

trajeto, formando um corredor natural que torna a viagem mais aprazível.  A MT010 cruza a Rodovia 

MT249 a 17,5Km do limite municipal de Nova Mutum, ligando a cidade aos municípios de São José 

do Rio Claro e Tapurah, os 90 Km entre os dois municípios citados a rodovia não possui 

pavimentação asfáltica.  

A BR-163 tem forte influência na estruturação urbana, que apresenta forma alongada no sentido 

nordeste/sudoeste, o perímetro urbano de 2001 considerava essa rodovia como limite de 

urbanização. O perímetro urbano de 2009 ampliou consideravelmente a área urbana, no sentido 

leste, incorporando a BR-163. O atual perímetro urbano (Lei Municipal 135/2015) amplia novamente 

a área urbana, em maiores proporções para o sul. Cabe ressaltar, que a consolidação da área urbana 

no sentido leste transformará as características de tráfego na BR-163, que passará a compartilhar 

intensivamente deslocamentos locais (curta distância) com deslocamentos intermunicipais ou 

interestaduais (longa distância), produzindo significativos conflitos viários (ver Mapa 6). 
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Mapa 6: Evolução do perímetro urbano. 
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O Mapa 4 e o Mapa 5 ilustram a localização dos atrativos turísticos, ressaltando-se a importância da 

BR-163 para acessar essas propriedades, pois dos 11 atrativos agrotecnológicos, 7 são acessados por 

essa importante rodovia federal.  Outra rodovia importante de acesso aos atrativos é a MT235. O 

Quadro 6 mostra que as principais estruturas de acesso aos atrativos – BR-163 e MT235 são rodovias 

asfaltadas e que apresentam boas condições de trafegabilidade. Ainda, esse quadro mostra que a 

distância entre o centro da Cidade e os atrativos agrotecnológicos apresentam distâncias variadas, 

com tempo de deslocamento médio de 40 minutos.  

Quanto aos acessos aos atrativos naturais e rurais, apresentam boas condições de trafegabilidade, 

sendo que grande parte do percurso acontece pelas Rodovias BR-163 e MT 235, e por pequenos 

trechos em estradas de terra, excetuando-se a PCH-Agroverde, em que os 42 km a serem percorridos 

são por estrada de terra.   

Quadro 6: Atrativos turísticos e acessos.  

ATRATIVOS 
AGROTECNOLÓGICOS 

DISTÂNCIA DO 
CENTRO (Km) 

ACESSOS 
CONDIÇÕES DE 
TRAFEGABILIDADE  

BUNGE  
AGRONEGÓCIOS/ALIMEN
TOS E BIOENERGIA 

5 
BR-163 sentido Nova Mutum-Lucas do 
Rio Verde. 

 Estrada asfaltada em 
boas condições. 

FAZENDA SOSSEGO 60 

BR-163 entre os municípios de Nova 
Mutum e Lucas do Rio Verde - com 
cerca de 50 km em estrada asfaltada e 
10 km em estrada de chão.  

Com boas condições 
de acesso 

SUCOS MELINA 51 

MT235 - 25 km e 26 km estrada não 
pavimentada. Cerca de 1 hora de 
deslocamento. Trecho de rodovia 
pedagiada 

Condições favoráveis 
para acesso em ônibus, 
micro-ônibus e carro 
de passeio 

FRIGORÍFICO EXCELÊNCIA   3 
BR-163, corresponde a 10 minutos de 
deslocamento.  

Condições favoráveis 
para acesso em ônibus, 
micro-ônibus e carro 
de passeio. 

FUNDACÃO MT – CAD 
MÉDIO NORTE 

16 

BR-163 sentido Lucas do Rio Verde, 
distante 16 Km do centro da cidade de 
Nova Mutum, localiza-se na área da 
Fazenda 3 Irmãos 

Condições favoráveis 
para acesso em ônibus, 
micro-ônibus e carro 
de passeio. 

IDEAL AGRO  10 
BR-163, corresponde a 15 minutos de 
deslocamento.  

Condições favoráveis 
para acesso em ônibus, 
micro-ônibus e carro 
de passeio. 

SOLINFTEC 40 

escritório localiza-se em área central 
de Nova Mutum. As demonstrações 
são realizadas em campo em 
propriedade previamente definida e 
com agendamento 

Condições favoráveis 
para acesso em ônibus, 
micro-ônibus e carro 
de passeio. 

TERRA SANTA  40 

MT-235, sendo cerca de 26 km 
asfaltado – rodovia pedagiada (1 
pedágio) e 14 km por estrada de chão. 
Cerca de 1 hora de deslocamento 

Condições favoráveis 
para acesso em ônibus, 
micro-ônibus e carro 
de passeio. 

ONE FOODS - BRF 5 
BR-163 sentido Nova Mutum-Lucas do 
Rio Verde. 

 Estrada asfaltada em 
boas condições 

GRUPO BOM JESUS 7 
Av. Perimetral das Samambaias 
(paralela à BR-163) 

Condições favoráveis 
para acesso em ônibus, 
micro-ônibus e carro 
de passeio. 
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ATRATIVOS URBANOS 
DISTÂNCIA DO 
CENTRO (Km) 

ACESSOS 
CONDIÇÕES DE 
TRAFEGABILIDADE  

ESCOLA DE MÚSICA DE 
NOVA MUTUM (OJNM) 

0 
Fácil acesso. Sede localizada no centro 
da cidade de Nova Mutum. 

Com ótimas condições 
de acesso 

CASA DO ARTESÃO FLOR 
DE IPÊ  

0 
Fácil acesso. Sede localizada no centro 
da cidade de Nova Mutum. 

Com ótimas condições 
de acesso 

FEIRA MUNICIPAL 0 
Fácil acesso. Sede localizada no centro 
da cidade de Nova Mutum. 

Com ótimas condições 
de acesso 

KESSBIER CERVEJARIA 0 
Fácil acesso. Sede localizada no centro 
da cidade de Nova Mutum. 

Com ótimas condições 
de acesso 

PARQUE DAS 9 LAGOAS 0 
Fácil acesso. Sede localizada no centro 
da cidade de Nova Mutum. 

Com ótimas condições 
de acesso 

EVENTOS 
PROGRAMADOS 

DISTÂNCIA DO 
CENTRO (Km) 

ACESSOS 
CONDIÇÕES DE 
TRAFEGABILIDADE  

ANIVERSÁRIO DA CIDADE   
Fácil acesso. Sede localizada no centro 
da cidade de Nova Mutum. 

Com ótimas condições 
de acesso 

EXPOMUTUM   
Fácil acesso. Localizada próximo ao 
centro da cidade de Nova Mutum. 

Com ótimas condições 
de acesso 

FUNDAÇÃO MT EM 
CAMPO 

  

BR-163 sentido Lucas do Rio Verde, 
distante 16 Km do centro da cidade de 
Nova Mutum, localiza-se na área da 
Fazenda 3 Irmãos 

Condições favoráveis 
para acesso em ônibus, 
micro-ônibus e carro 
de passeio. 

RODEIO CRIOLO   
Fácil acesso. Localizada próximo ao 
centro da cidade de Nova Mutum. 

Com ótimas condições 
de acesso 

ATRATIVOS AMBIENTE 
RURAL 

DISTÂNCIA DO 
CENTRO (Km) 

ACESSOS 
CONDIÇÕES DE 
TRAFEGABILIDADE  

PARQUE AS ÁGUAS ECO 
RESORT  

17 

Localizado na Rodovia da Produção 
MT 235 - km13 (asfalto/pequeno 
trecho em estrada de terra). Rodovia 
pedagiada (1 pedágio). 18 minutos do 
centro da Cidade 

boas condições para 
acesso em ônibus, 
micro-ônibus e carro 
de passeio. 

PESQUE PAGUE SÃO 
MIGUEL 

49 

Acesso pelo MT 235 (asfaltada) - 
entrada no KM 40, para a vicinal rural 
estrada de terra. Rodovia pedagiada 
(1 pedágio).  

boas condições para 
acesso em ônibus, 
micro-ônibus e carro 
de passeio. 

ATRATIVO NATURAL 
DISTÂNCIA DO 
CENTRO (Km) 

ACESSOS 
CONDIÇÕES DE 
TRAFEGABILIDADE  

RIO ARINOS 
135 (Pontal do 

Marape) 

Acesso pela BR-163, MT-235 e MT-
010, percorrendo cerca de 65 Km 
por estrada 

boas condições para 
acesso em ônibus, 
micro-ônibus e carro 
de passeio. 

RECURSOS TURÍSTICOS 
DISTÂNCIA DO 
CENTRO (Km) 

ACESSOS 
CONDIÇÕES DE 
TRAFEGABILIDADE  

PCH - AGROVERDE 42 
Acesso por estrada vicinal rural. 
Estrada de terra. Distância de 42 km 
do centro da cidade  

boas condições para 
acesso em ônibus, 
micro-ônibus e carro 
de passeio. 

PCH - APPIN 54 

Acesso pelo BR-163 (asfaltada), 
entrada para a vicinal rural estrada de 
terra. Distância de 54 km do centro da 
cidade  

Condições favoráveis 
para acesso em ônibus, 
micro-ônibus e carro 
de passeio. Com 
trechos precários nos 2 
últimos km. 

ASSENTAMENTO 
AGRICULTURA FAMILIAR 

83 
Acesso pelo MT 235 (asfaltada) - 
entrada no KM 40, para a vicinal rural 
estrada de terra. Rodovia pedagiada 

boas condições para 
acesso em ônibus, 
micro-ônibus e carro 
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(1 pedágio).  de passeio. 

QUEIJARIA (LATICÍNIOS 
TUNAS) 

17 

Localizado na Rodovia da Produção 
MT 235 - km13 (asfalto/pequeno 
trecho em estrada de terra). Rodovia 
pedagiada (1 pedágio). 18 minutos do 
centro da Cidade 

boas condições para 
acesso em ônibus, 
micro-ônibus e carro 
de passeio. 

PRAÇA DOS MIGRANTES   
Fácil acesso. Localizada próximo ao 
centro da cidade de Nova Mutum. 

Com ótimas condições 
de acesso 

PRAÇA DOS 
FLAMBOYANT'S 

  
Fácil acesso. Localizada próximo ao 
centro da cidade de Nova Mutum. 

Com ótimas condições 
de acesso 

PRAÇA DA ALEGRIA   
Fácil acesso. Localizada próximo ao 
centro da cidade de Nova Mutum. 

Com ótimas condições 
de acesso 

AVENIDA MUTUM   
Fácil acesso. Localizada no centro da 
cidade de Nova Mutum. 

Com ótimas condições 
de acesso 

AVENIDA DAS 
ARAPONGAS 

  
Fácil acesso. Localizada no centro da 
cidade de Nova Mutum. 

Com ótimas condições 
de acesso 

PARQUE TECNOLÓGICO 
(PROJETO) 

3 
Fácil acesso. Localizado no 
entroncamento entre a BR - 163 e a 
MT235 próximo ao centro da cidade 

Com ótimas condições 
de acesso 

RECANTO GOIANO 37 
Acesso pelo BR-163 (asfaltada), 
localizado a beira da estrada 

Com ótimas condições 
de acesso 

CANTINA DA UVA 
(UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO 
MUNICIPAL) 

  
Fácil acesso. Localizada próximo ao 
centro da cidade de Nova Mutum. 

Com ótimas condições 
de acesso 

ÁREAS VERDES (JARDIM 
IMPERIAL E RESIDENCIAL 
VITÓRIA) 

  
Fácil acesso. Localizada próximo ao 
centro da cidade de Nova Mutum. 

Com ótimas condições 
de acesso 

Fonte: OPAH, 2019 

Quanto aos locais para realização de eventos o Mapa 3 e o Quadro 7 ilustram a facilidade de 

acessibilidade, praticamente a todos esses locais, tanto pela localização central como pela 

qualificação das ruas de acessos.  Quanto a condições das vias de acessos, os únicos locais que não 

possuem vias pavimentadas são APUB e Chatô Eventos.  

Quadro 7: Locais de eventos turísticos e acessos 

LOCAIS PARA EVENTOS  ENDEREÇO ACESSOS 

ACENM/CDL Avenida das Araras, 99 w, Centro 
via coletora asfaltada em boas 
condições  

Sindicato Rural 
Avenida dos Canários, 841w, 
Centro 

via coletora asfaltada em boas 
condições  

Salão Paroquial 
Avenida das Arapongas, 1382N, 
Centro 

via coletora asfaltada em boas 
condições  

Centro de Eventos Casarin 
Avenida dos Canários, 1602 - Bela 
Vista 

via coletora asfaltada em boas 
condições  

Casarin 
Av. Mutum, 1500N - Centro 

via estrutural asfaltada em boas 
condições  

Costela's Beer 
Avenida das Arapongas, 750N - 
Jardim das Orquídeas 

via coletora asfaltada em boas 
condições  

Centro de Formação da Educação - 
CFNM 

Rua das Seringueiras, s/n, Centro  
- (ao lado da Creche Mãe Amiga) 

via local asfaltada   

Auditório da Saúde 
Av. das Arapongas, 1632 Centro - 
(antigo Fórum) 

via coletora asfaltada em boas 
condições  
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LOCAIS PARA EVENTOS  ENDEREÇO ACESSOS 

APUB 
Av. das Arapongas, SN – Zona 
Rural - (Atrás da Faculdade 
Unemat) 

via coletora sem pavimentação  

Chatô Eventos Avenida dos Sabias, Rural, n 10  via coletora sem pavimentação 

Chácara Caveletti 
Estrada do Rio Arinos, 10 km da 
Cidade  - Zona Rural 

estrada rural sem pavimentação  

Hotel Sartori Avenida Mutum, 391 W - Centro 
via estrutural asfaltada em boas 
condições  

Hotel Plaza Diwittes 
Perimetral das Samambaias 201 
B - Industrial Sul 

perimetral a BR-163 - asfaltada em 
boas condições 

Fonte: Opah, 2019 

Vale ressaltar que o sistema viário urbano foi planejado com base em uma hierarquia bem 

estruturada, com ruas e avenidas que comportam adensamento construtivo e populacional futuro. 

Possui vias para pedestres e ciclistas adequadas, havendo possibilidade de ampliação das ciclovias 

para a formação de um sistema cicloviário, que poderá ser utilizado para deslocamentos e atividades 

de lazer de moradores e turistas, incluindo o acesso à vários atrativos urbanos. 

3.1.1. Rodoviária e Aeroporto 

Um terminal rodoviário deve ser estruturado para embarque e desembarque de passageiros de 

ônibus, que normalmente é o início e término do itinerário. Também é muito importante, localizar-se 

junto aos acessos viários em posição de fácil ligação com a malha urbana.  O terminal Rodoviário de 

Nova Mutum localiza-se na Perimetral das Samambaias (BR-163), o que permite atender plenamente 

a recomendação técnica de localização. 

A Rodoviária de Nova Mutum (Figura 67) vende passagens de ônibus para rotas estaduais e 

interestaduais. A título de ilustração foi pesquisado, em site de venda de passagens, os trechos mais 

procurados com partida de Nova Mutum, a saber: Nova Mutum – Cuiabá/MT (preço da passagem a 

partir de R$75,00/duração de 4h00/ distância 200Km); Nova Mutum – Cascavel/PR (preço da 

passagem a partir de R$350,00/ duração 26h30/ distância 1.269km); Nova Mutum – Sinop/MT (preço 

da passagem a partir de R$65,00/ duração de 3h40/ distância 230km); e Nova Mutum – 

Santarém/PARÁ (preço da passagem a partir de R$320,00/ duração de 10h15/ distância 1.275km)6.  

Os aspectos espaciais externos do terminal, que envolvem a acessibilidade e os fluxos, apresentam 

fragilidades como o conflito entre fluxo de pedestres e de veículos motorizados, bem como a falta de 

espaço seguro para pedestres e de sinalização horizontal. Além disso, o Terminal Rodoviário 

apresenta os seguintes aspectos negativos: (i) padrões dos serviços ofertados aos usuários; (ii) 

aspecto visual, principalmente o externo; (iii) baixo padrão de conforto, principalmente térmico, 

agravado pela inércia térmica dos materiais utilizados. 

 

 

 

 

6 Checkmybus – Nova Mutum, disponível em https://www.checkmybus.com.br/nova-mutum 
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Figura 67: Terminal rodoviário de Nova Mutum 

 
Fonte: Google. Disponível em https://www.google.com.br/maps 

O município dispõe de um aeroporto Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes (Figura 68), inscrito no 

cadastro de aeródromos através da Portaria ANAC1085/2014, com validade de dez anos (ver Quadro 

8). Localiza-se a 7 Km do centro da cidade, com acesso pela MT235, está estruturado para receber 

aeronaves de médio porte, com pista pavimentada de 1.540 metros para operação diurna, e terminal 

de embarque e desembarque. Atualmente possui voos regulares com frequência de 3 vezes por 

semana (segundas, quartas e sextas feiras), fazendo o trajeto Cuiabá - Nova Mutum, Nova Mutum - 

Cuiabá. A operação foi concedida à Asta Linhas Aéreas, companhia que opera voos regionais no 

estado de Mato Grosso. O município conta também com 3 aeródromos particulares: Fazenda Ribeiro 

do Céu; Fazenda santa Luzia e Fazenda Tauá. 

Figura 68: Aeroporto Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes. 
À direita terminais de embarque e desembarque; à esquerda – pista e área de estacionamento das aeronaves. 

.  
Fonte: Perfil Socioeconômico de Nova Mutum, 2018. 
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Quadro 8: Características do Aeroporto Brigadeiro Eduardo Gomes 

Processo: 00065.021201/2019-12 

Referência: Portaria ANAC Nº 1085, de 2014. 

Regulamentação aplicável: Resolução ANAC nº 158, de 2010. Portaria ANAC 3352/SIA, de 2018. 

Validação: Conforme Parecer nº 359/2019/GTCC/GFIC/SIA, de 29/04/2019. 

CARACTERÍSTICAS DO AERÓDROMO 

Nome Oficial  Brig. Eduardo Gomes 

Código Identificador de Aeródromo - CIAD  MT0047 

Código OACI  SDNM 

Tipo de Uso  Privado 

Proprietário  Prefeitura Municipal de Nova Mutum 

Tipo de Operação  VFR Diurna 

Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas) 13° 49' 02'' S / 056° 02' 10'' W 

*Altitude  430 m 

CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 

Designação  .05/23 

*Comprimento  1541 m 

Largura   24 m 

Natureza da superfície  Asfalto 

Resistência do pavimento  18 F/B/Y/U 

SINALIZAÇÃO LUMINOSA 

Farol de aeródromo   NÃO EXISTENTE 

Indicador de direção de vento iluminado   NÃO EXISTENTE 

Luzes de borda de pista   NÃO EXISTENTE 

Luzes de cabeceira de pista   NÃO EXISTENTE 

Luzes de eixo de pista   NÃO EXISTENTE 

Luzes de zona de toque   NÃO EXISTENTE 

Luzes de borda de pista de táxi   NÃO EXISTENTE 

(*) Itens Alterados 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o 
código verificador 2963542 e o código CRC 8ED9DEFC. 

Fonte: ANAC – Agência Nacional de viação Civil.  

O acesso aéreo pode ser realizado, também, por meio do Aeroporto Internacional de Cuiabá - 

Marechal Rondon está localizado no município de Várzea Grande, distante 8 km do centro de Cuiabá. 

Principais Companhias Aéreas: Gol, Latam, Avianca, Azul Linhas Aéreas (voos regionais), Asta Linhas 

Aéreas (voos regionais e táxi-aéreo). 

3.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A Lei Municipal 2154 de 12 dezembro de 2017 que dispõe sobre Política Municipal de Saneamento 

Básico e cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico, define em no artigo 2ª, inciso I: 

Saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as 
ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 
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b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos 
sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e 
instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 
doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes 
urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana 
de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de 
cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas 

 

O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Nova Mutum foi criado em 15 de agosto de 1989, 

através da lei nº 023/89, sob a forma de Autarquia, com personalidade jurídica própria. A cidade de 

Nova Mutum, segundo a SAAE está localizada em uma região privilegiada em relação ao lençol 

freático – que oferece qualidade físico-química e bacteriológica satisfatória para atendimento à 

população –, dispondo de condições favoráveis à exploração do manancial subterrâneo. 

O sistema de captação possui atualmente 12 poços tubulares profundos ativos na zona urbana – que 

atendem a 100% da população urbana, e que juntos captam uma vazão de adução livre estimada de 

768,04 m³/h, além de mais 4 poços tubulares na zona rural. Cada poço possui a função de abastecer 

uma parte da cidade, sendo a distribuição destes feita justamente para este fim. Na maioria dos 

poços o bombeamento é feito diretamente na rede, não havendo reservatório para acúmulo de água 

que auxilie a regularização da vazão na rede de distribuição. 

Quanto ao sistema de reservação é composto por quatro reservatórios na zona urbana, com 

capacidade total de 2.600m3 e três na zona rural, com capacidade total de 110 m3. O sistema de 

tratamento funciona através da simples desinfecção com bomba dosadora de cloro, com uso de 

hipoclorito de sódio, aplicada diretamente na saída do poço tubular profundo.   

O SAAE possui plano de amostragem de controle da qualidade da água, com 20 pontos de coleta de 

amostras, os dados de maio de 2019, apresentou padrões aceitáveis dentro dos indicadores de 

potabilidade definidos pela Portaria 2.914 de 12/12/2011, do Ministério da Saúde.   

A rede de distribuição atende a todos os bairros da cidade com uma malha que recebe água tratada 

pressurizada diretamente de todos os poços tubulares profundos. O percentual de hidrometração na 

área urbana é de 97,40%. Segundo o PMSB (2017) o consumo per capita está em torno de 193,51 

L/hab.dia, estando acima do recomendando pela FUNASA que é de 180 L/hab.dia. Os serviços de 

água da zona urbana de Nova Mutum totalizaram, até dezembro de 2016, 11.962 ligações 

domiciliares, 1.106 ligações comerciais, 1 ligação industrial e 107 ligações públicas. 

3.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O município de Nova Mutum tem como responsável pela prestação de serviço o Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto-SAAE, no entanto, segundo o Relatório do Plano Municipal de Saneamento Básico 

de 2017 o município ainda não dispõe de sistema de esgotamento sanitário público, de modo que 

disposição do esgoto sanitário é feita de forma individual por meio de fossas sépticas, sumidouros 

e/ou fossas negras.  
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Conforme a NBR 7229/1993 pode-se estimar a contribuição dos esgotos domésticos com base no 

consumo de água, considera-se que 80% da água potável utilizada retorna ao meio ambiente em 

forma de esgoto sanitário. Sendo assim, o volume de esgoto per capita é de 154,81 L/hab.dia.  

A contaminação do ambiente por esgotamento compromete, ou até anula, o potencial turístico de 

uma região. O estudo Benefícios Econômicos e Sociais da Expansão do Saneamento (2017) coloca que 

o saneamento favorece as atividades urbanas. Isso porque o saneamento valoriza as construções 

existentes e possibilita edificações de maior valor agregado, o que implica aumento do capital 

imobiliário das cidades. Além de elevar o valor dos ativos e empreendimentos imobiliários, o 

saneamento possibilita o aumento e a valorização das atividades econômicas que dependem de 

condições ambientais adequadas para seu exercício, como é o caso do turismo. 

3.4. SISTEMA DE LIMPEZA URBANA 

Segundo o documento Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (2017) a taxa de 

cobertura da coleta de resíduos domiciliares/comerciais é de 100% para a população urbana. Quanto 

a frequência da coleta urbana, tipo porta-a-porta, é distribuída na seguinte proporção: 40% da 

população é atendida diariamente; 40% - 2 ou 3 vezes por semana e 20% - uma vez por semana, e 

quanto ao período de coleta é  noturna.  

A título ilustrativo e para melhor compreensão do diagnóstico dos resíduos sólidos, o Quadro 9, 

mostra um comparativo com dados de Cuiabá. Destacamos três pontos como positivos para Nova 

Mutum: volume da coleta per capita; taxa de recuperação de recicláveis; e relação entre a 

quantidade da coleta seletiva em relação a resíduos sólidos urbanos. E ainda,  como ponto negativo o 

destaque fica para o custo unitário da coleta, é 39,2% mais cara que o valor de Cuiabá.  

Quadro 9: Comparativo das características dos serviços de limpeza urbana - Nova Mutum e Cuiabá 

Resíduos domésticos/comerciais (RDO) NOVA MUTUM CUIABÁ 

Taxa de empregados por habitante urbano 
3,65 

empreg./1.000hab 2,11empreg./1.000hab 

Taxa cobertura da coleta RDO em relação à pop. total 96,82% 97,34% 

Taxa cobertura da coleta RDO em relação à pop. urbana 100% 99,19% 

Custo unitário da coleta  122,3 R$/tonelada 87,83 R$/tonelada 

Massa [RDO+RPU] coletada per capita em relação à 
população total atendida -  

1,02 Kg/(hab.x dia) 1,12 Kg/(hab.x dia) 

   

Coleta seletiva NOVA MUTUM CUIABÁ 

Taxa de recuperação de recicláveis em relação à 
quantidade de RDO e RPU 2,33% 1,08% 

Relação entre quantidades da coleta seletiva e RDO 4,84% 1,60% 

Serviços de varrição NOVA MUTUM CUIABÁ 

Taxa de varredores por habitante urbano 
1,72 

empreg./1000hab. 
0,22 

empreg./1000hab. 

RDO - resíduos sólidos domiciliares e resíduos comerciais com características similares   

RPU - resíduos públicos     
Fonte: Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos - 2017 
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O município conta com o Projeto Reciclo de coleta seletiva,  criado em 2009, pela Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente em parceria com a Associação dos Catadores e 

Selecionadores de Nova Mutum. Em 2014 o projeto é repassado para  administração do SAAE. 

Segundo o documento Perfil Socioeconômico de Nova Mutum (2018) a quantidade mensal de 

material selecionado e prensado:   

• 260  Ton/ano de Papelão;                    

• 170  Ton/ano de  Plásticos em  geral;   

• 42,5 Ton/ano de Papel branco;            

• 64   Ton/ano de Papel colorido; 

• 7,5  Ton/ano de Rafia; 

• 9,5  Ton/ano de Alumínio; 

• 0,25 Ton/ano de Cobre; 

• 9,5  Ton/ano de Latas em geral. 

O projeto conta com 19 famílias membros da Associação e com atingimento de 100% dos domicílios 

e estabelecimentos comerciais. Em 2019 foi adquirido um triturador de vidros, que é um dos 

materiais com maior dificuldade de destinação no município, possibilitando assim seu 

aproveitamento.   

Quanto à disposição final dos resíduos sólidos foi lançado, em junho de 2019, o Edital de Licitação  

(060/2019) que tem por objeto a contratação de serviços de manejo e disposição final de resíduos 

sólidos do município de Nova Mutum - MT, na modalidade de concessão administrativa, dos serviços 

públicos de manejo e disposição de resíduos sólidos. Segundo consta no Termo de Referência do 

Edital, atualmente a coleta dos resíduos sólidos urbanos, domésticos e comerciais é feito através de 

veículos próprios de propriedade do município, sendo que a mão de obra é composta dos servidores 

públicos efetivos, bem como de terceirizados contratados através de cooperativas. 

A limpeza e manutenção das praças, vias e pontos de visitação é considerada satisfatória, 

contribuindo para fruição dos espaços públicos por parte de visitantes e moradores. 

3.5. REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 

Segundo Tucci (2014), drenagem urbana, no seu sentido intrínseco, pode ser mensurada como o 

conjunto de medidas, que tem por objetivo minimizar os riscos a que as populações estão sujeitas, 

ocasionadas pela intensa urbanização, diminuindo os prejuízos causados por inundações e 

permitindo o desenvolvimento urbano de forma harmônica, planejada e sustentável. 

Gutierrez e Ramos (2019) ressaltam que as inundações, enxurradas e alagamentos são 

repetidamente noticiados em centros urbanos brasileiros, e na maioria das vezes, erroneamente 

justificadas como desastres naturais provocados exclusivamente pela alta precipitação de 

determinado período do ano. No entanto, a explicação para tais ocorrências deve-se a uma 

somatória de fatores naturais (meteorológico e geotécnico) e antrópicos (urbanização). 

A cidade de Nova Mutum sofre com alagamentos, que segundo o Glossário de Defesa Civil, Estudos 

de Riscos e Medicina de Desastres (CASTRO, 1998) - Alagamento é a água acumulada no leito das 

ruas e no perímetro urbano devido a fortes precipitações pluviométricas, em cidades com sistemas 

de drenagem deficientes. A Figura 69 registram imagens das ocorrências de 2018 e 2019. 
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Segundo o relatório do Plano Municipal de Saneamento Básico (2017), a ocorrência de alagamentos 

se dá anualmente no período de chuva entre os meses de novembro e abril, gerando transtornos 

dada a grande quantidade de água escoando pelas vias. De acordo com Tucci (2008), a acentuada 

impermeabilização do solo ocasiona o escoamento superficial excessivo, acelerando as enxurradas 

para os corpos receptores, com riscos de erosão e inundação. Os principais problemas de drenagem 

estão localizados no bairro Parque do Sol e no bairro Colina II, sendo estes localizados a montante do 

Complexo das Lagoas.  

Figura 69: Ocorrências e alagamento na área central – 2018 I 2019. 
Foto da direita ocorrência em novembro de 2018 e da esquerda em fevereiro de 2019. 

 
Fonte: Powermix. Disponível em https://powermix.com.br. 

A região urbana de Nova Mutum é cortada pelo córrego Bujuizinho. Segundo o relatório do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (2017) o sistema de macrodrenagem de Nova Mutum é constituído 

por coletores de águas pluviais, sendo o Complexo das Lagoas o local de lançamento dessas águas 

(Figura 70 e Figura 71), pois toda a sede urbana está inserida dentro de uma única microbacia de 

drenagem. No município, este é o único local de lançamento das águas, devido ao fato de ser um dos 

pontos mais baixos do perímetro urbano em decorrência de ser o leito do córrego Bujuizinho. 

O Diagnóstico de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas de 2017 (SNIS, 2019), registra que 

Nova Mutum possui 540Km de extensão de vias públicas com pavimento e meio-fio, o que equivale 

99% do total de vias. Entretanto, apenas 300 km destas vias públicas possuem redes ou canais de 

águas pluviais subterrâneos, equivale 55 % do total das vias públicas.  

https://powermix.com.br/
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Figura 70: Vias com sistema de drenagem urbana.  

 
Fonte: Plano Diretor de Nova Mutum, 2015 adaptado por PMSB-MT, 2016 
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Figura 71: Drenagem área urbana – Complexo das Lagoas 

 
Fonte: Fotos aéreas: Alex Pereira/Anex Mídia 

3.6. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 

Os meios de comunicação sempre estiveram presentes na vida do homem, sendo essenciais para 

relacionamentos sociais, empresariais, gestão pública e, para diversas atividades e cadeias 

produtivas, entre elas o turismo. As novas tecnologias na área da informação através de redes como 

a internet, aproximaram os lugares e estreitaram as relações entre as pessoas.  

Neste item, com os dados da ANATEL, mostra-se a situação de Nova Mutum com relação telefonia 

móvel e fixa e a internet. Cabe salientar, a importante da mídia para divulgação do turismo, 

principalmente pela internet que é vista como uma importante ferramenta para expor fatos que 

poucos sabem e que precisam ser popularizados.  

A telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) é um serviço prestado em regime privado, baseado 

nos princípios constitucionais da atividade econômica, conforme o art. 126 da Lei Geral de 

Telecomunicações. Em tal regime, via de regra, a oferta de serviços nas regiões do país depende de 

interesse comercial das prestadoras. Segundo ANATEL as prestadoras de serviço que atendem Nova 

Mutum são: CLARO (2G, 3G e 4G); OI (2G e 3G); TIM (2G e 4G) e VIVO (2G, 3G e 4G).  

São modalidades do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) destinado ao uso do público em geral o 

serviço local, o serviço de longa distância nacional e o serviço de longa distância internacional. A 

prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (Telefonia Fixa) por meio de acessos coletivos 

é feita através dos Telefones de Uso Público – TUP (Orelhões). Nova Mutum possui 26 orelhões que 

permitem ligações de longa distância e internacionais, e ficam acessíveis 24 horas. E ainda, cinco 

desses orelhões são adaptados a deficientes auditivos.  

Segundo dados da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, PNM, existem 12 empresas 

fornecedoras de internet, sendo 08 fornecedores de internet via rádio, 01 que opera apenas com 

fibra ótica e 03 empresas que trabalham com ambas as infraestruturas. Ainda, a área urbana de Nova 

Mutum possui 100% de cobertura de internet fibra ótica. 

Cabe destacar, o Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE) que foi iniciado em abril de 2008, entre 

Anatel e as então concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado — STFC (telefonia fixa): Oi, 

Telefônica, Algar e Sercomtel, com a principal obrigação de promover a conexão de todas as escolas 

públicas urbanas com internet, de forma gratuita, até dezembro de 2025. Cabe ressaltar que o 

Programa não contempla as escolas públicas rurais. Em Nova Mutum, esse programa atualmente, 

contempla o Centro de Ensino Integrado Tancredo Neves (velocidade instalada de 2Mbps) e a Escola 

Estadual José Aparecido Ribeiro (velocidade instalada 5Mbps). 

http://www.anatel.gov.br/legislacao/leis/2-lei-9472
http://www.anatel.gov.br/legislacao/leis/2-lei-9472
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As prestadoras (CLARO, OI, TELEFÔNICA (VIVO) e TIM) têm obrigações de ofertar conexão de voz 

(STFC) e conexão de dados (Serviço de Comunicação Multimídia – SCM) para as áreas compreendidas 

até a distância geodésica igual a 30 (trinta) quilômetros dos limites da localidade sede municipal. As 

escolas municipais atendidas são: EMC São José (educação Infantil e Ensino Fundamental); e Escola 

Municipal Rural Produtiva Ranchão (educação de jovens e adultos). O atendimento para Nova 

Mutum é realizado pela OI, com tecnologia de satélite, cobertura 4G e velocidade instalada de 

1Mbps.  

Ainda, segundo a ANATEL, os mapas de cobertura representam uma demonstração teórica de 

presença de sinal, baseada em cálculos de predição, isto porque a cobertura efetiva depende de 

fatores como relevo, construções, localização do usuário, tipo de ambiente (aberto ou dentro de 

construções e a depender da natureza dessas construções), altura do usuário em relação ao solo. 

Cabe ressaltar que, na prática, a cobertura em Nova Mutum apresenta fragilidade, isto é, dificuldade 

de conexão em vários pontos da área rural.  

Os moradores e técnicos municipais relataram que há dificuldades de conexão também na área 

urbana, entretanto, esta informação difere dos dados de controle de qualidade da fornecidos pela 

Anatel. Por meio de normativa específica, a Agência estabeleceu como patamar mínimo de qualidade 

da rede de telefonia móvel a média trimestral com percentagem de atendimento superior a 85% 

para os indicadores de acesso às redes de voz e de dados e acima de 5% para os indicadores de 

queda de voz e de dados. No caso de Nova Mutum, verifica-se que as todas as empresas apresentam 

indicadores muito superiores ao estabelecidos pela legislação. A taxa de desconexão de voz mais alta 

em 2019 foi da operadora TIM, apresentando 1,01% em janeiro, mas sua média durante o ano é de 

0,66%. Com relação a conexão de dados, a operadora Oi tem os índices mais baixos, chegando a 1,7% 

em fevereiro de 2019, com média de 1,16%, valor bem abaixo do limite de 5% estabelecido pela 

Anatel.    

3.7. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

A iluminação pública é um importante componente para a segurança pública das áreas urbanas no 

que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres e à prevenção da criminalidade. Isso sem falar na 

preservação e valorização de centros históricos e patrimônios urbanos. Por determinação da Agência 

Nacional de Energia Elétrica, as distribuidoras de energia elétrica de todo o Brasil transferiram para 

as prefeituras municipais as responsabilidades pela gestão e execução dos serviços de iluminação 

pública.  

A contribuição de iluminação pública (CIP) é através das contas de energia, cobrada pelo grupo 

ENERGISA SA e os valores são repassados integralmente à prefeitura municipal. Os serviços de 

responsabilidade da prefeitura são: elaboração de projeto, implantação, expansão, atendimento, 

operação e manutenção dos sistemas de iluminação pública. Para a execução desses serviços, a 

Prefeitura conta com o apoio de empresas especializadas. A instituição da contribuição e seus 

respectivos valores são estabelecidos por Lei e Decreto Municipais. 

A base de cálculo da Contribuição de Iluminação Pública – CIP, em Nova Mutum, é o resultado do 

rateio do custo dos serviços de iluminação das vias e logradouros públicos pelos contribuintes, em 

função do número de unidades imobiliárias servidas pelo sistema de iluminação pública (Lei 

Municipal nº 705 de 27/12/2002, e regulamentada pelo Decreto nº1 de 02/01/2003). 

O percentual de cobertura por iluminação pública, da área urbana da Nova Mutum, atinge 98%, as 

lâmpadas são a base de vapor de mercúrio, com luz amarela. A prefeitura está trabalhando no 
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projeto de implantação de lâmpadas de LED, segundo relato dos gestores já são aproximadamente 

1.500 de LED de 7.000 pontos no total. Ainda, a Avenida Mutum e Avenida Arapongas possuem 

super-postes (Figura 72).  

Com esse sistema, verifica-se que as vias públicas de Nova Mutum são bem iluminadas, contribuindo 

para a segurança dos transeuntes e possibilitando passeios noturnos por pedestres e ciclistas. 

Figura 72: Iluminação pública – área urbana Nova Mutum 

 
Fonte: Nova Mutum em Revista VEZ. Disponível em http://revistavez.com.br/imprensa/noticia/expansao-urbana-de-nova-
mutum-para-onde-estamos-crescendo/105 

3.8. SEGURANÇA PÚBLICA 

A segurança pública dever do estado e direito de todos os cidadãos, garantido pela Constituição 

Federal do Brasil de 1988 no artigo 5º inciso XV (BRASIL, 2015, p. 13). Badaró diz que, “numa situação 

de insegurança como a que vivemos, o ramo do turismo acaba sendo um dos setores da economia 

mais vulneráveis, principalmente após o impacto dos acontecimentos de 11 de setembro de 2001” 

(2014, p. 79). 

Nova Mutum sedia o 14º Comando Regional da Polícia Militar, incluindo Força Tática, responsável 

pelas ações estratégicas de segurança preventiva em 14 cidades e 03 distritos da região norte e 

médio-norte. Segundo a Polícia Militar, a média de policiais para atendimento é de 4 policiais para 

cada 1000 habitantes. 

O município também sedia o 26º Batalhão da Polícia Militar, que poderá em breve implantar o 

Regimento de Policiamento Montado. A Delegacia Regional da Polícia Civil, que implantou o 11º 



 

103 
 

Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) da Polícia Judiciária Civil. Conta também com Delegacia 

de Roubos e Furtos (DERF); Departamento de Crimes Contra Mulher; Delegacia Municipal; Núcleo de 

Inteligência (NI) com 40 postos; Companhia Independente Bombeiro Militar - 5ª CIBM. 

Para monitoramento dos espaços públicos conta com 17 câmeras de vídeo, colocadas em pontos 

estratégicos do município, com abrangência de zoom de 23x com infravermelho a 46x, e atuando 24 

horas por dia. 

As estatísticas criminais são utilizadas para retratar o cenário da segurança pública contemporânea, 

representando importante instrumento no planejamento da atividade policial. No Estado de Mato 

Grosso, a consolidação dos dados é feita pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, por 

intermédio da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal – CEAC/SAI/SESP (Decreto nº 

1.676/2013 e IN nº 07/2016/GAB/SESP-MT).  

Para considerar as peculiaridades locais, o Decreto nº 183/2015 instituiu as Regiões Integradas de 
Segurança Pública (RISPs), fundamental para nortear as ações da gestão integrada e regionalizada. A 
Figura 73 mostra os principais crimes registrados na RISP que Nova Mutum faz parte. A tabela 
apresenta os municípios em ordem decrescente para cada evento, percebe-se a posição de Nova 
Mutum entre os cinco primeiros colocados, exceto para natureza lesão que não apresentou 
nenhuma ocorrência.  

Figura 73: Ordem decrescente de ocorrências segundo a natureza – 2018 

 
Fonte: SESP – Secretaria de Estado de Segurança Pública. Disponível em http://www.seguranca.mt.gov.br/ 

A Tabela 14, a Figura 74 e Figura 75 retratam as estatísticas de Nova Mutum, destacam-se alguns 

pontos: 

▪ Homicídios dolosos – no início do período analisado – 2013 -2014 um acréscimo de 148%, no 

ano seguinte uma queda acentuada de 26%, a tendência de queda não permanece, e os 

últimos dois anos (2017 e 2018) apresenta o mesmo número de ocorrências (Figura 74).  

▪ Roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte – ambos apresentaram uma 

situação mais dramática em 2015, (Figura 74). 

▪ Furto e roubo – nos últimos dois anos 2017 e 2018 apresentaram dados positivos, isto é, 

tendência de queda. Furto quedas de 3% (2016 – 2017) e 12% (2017 – 2018). Roubo quedas 

de 19% (2016 – 2017) e 18% (2017 – 2018), (Figura 75). 

 

 

ordem

decrescente

roubo seguido de 

morte
lesão furto roubo homicidio doloso

1 RONDONÓPOLIS ALTA FLORESTA CUIABÁ CUIABÁ CUIABÁ

2 CUIABÁ CUIABÁ VÁRZEA GRANDE VÁRZEA GRANDE SINOP

3 ALTA FLORESTA ÁGUA BOA SINOP RONDONÓPOLIS VÁRZEA GRANDE

4 NOVA MUTUM GUARANTÃ DO NORTE RONDONÓPOLIS SINOP NOVA MUTUM

5 JUÍNA VÁRZEA GRANDE CÁCERES CÁCERES RONDONÓPOLIS

6 PRIMAVERA DO LESTE RONDONÓPOLIS NOVA MUTUM NOVA MUTUM TANGARÁ DA SERRA

7 VÁRZEA GRANDE VILA RICA BARRA DO GARÇAS TANGARÁ DA SERRA PRIMAVERA DO LESTE

8 BARRA DO GARÇAS CÁCERES TANGARÁ DA SERRA PRIMAVERA DO LESTE JUÍNA

9 PONTES E LACERDA TANGARÁ DA SERRA ÁGUA BOA ALTA FLORESTA ALTA FLORESTA

10 VILA RICA NOVA MUTUM PRIMAVERA DO LESTE GUARANTÃ DO NORTE PONTES E LACERDA

11 ÁGUA BOA JUÍNA JUÍNA VILA RICA CÁCERES

12 CÁCERES PRIMAVERA DO LESTE VILA RICA PONTES E LACERDA GUARANTÃ DO NORTE

13 GUARANTÃ DO NORTE BARRA DO GARÇAS ALTA FLORESTA ÁGUA BOA ÁGUA BOA

14 SINOP PONTES E LACERDA GUARANTÃ DO NORTE JUÍNA VILA RICA

15 TANGARÁ DA SERRA SINOP PONTES E LACERDA BARRA DO GARÇAS BARRA DO GARÇAS
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Tabela 14: Estatísticas criminais – 2013 a 2018. 

Natureza  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

homicídio doloso 25 62 46 56 73 73 

roubo seguido de morte 3 1 4 2 3 3 

lesão corporal seguida de morte 0 0 2 0 1 0 

Furto 2.251 2.679 2.465 2.901 2.816 2.483 

Roubo 360 617 892 1.171 946 777 

              
Fonte: SESP – Secretaria de Estado de Segurança Pública. Disponível em http://www.seguranca.mt.gov.br/ 

Figura 74: Gráfico de homicídios dolosos e roubo seguido de morte – 2013 a 2918 

 
Fonte: SESP – Secretaria de Estado de Segurança Pública. Disponível em http://www.seguranca.mt.gov.br/ 

Figura 75: Gráfico de furto e roubo – 2013 a 2918 

 
Fonte: SESP – Secretaria de Estado de Segurança Pública. Disponível em http://www.seguranca.mt.gov.br/ 
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4. ANÁLISE DO QUADRO INSTITUCIONAL 

4.1. ORGÃOS E INSTITUIÇÕES DO TURISMO 

Com o objetivo de analisar a capacidade administrativa da gestão direta da política pública de 

turismo, serão apresentados a seguir os órgãos envolvidos no âmbito nacional – Ministério do 

Turismo –, estadual – Secretaria Adjunta de Turismo –, municipal – Secretaria de Indústria, Comércio 

e Turismo – e o Conselho Municipal de Turismo de Nova Mutum 

A Capacidade institucional pode ser descrita como as habilidades que o órgão possui para a 

realização das funções e resoluções dos problemas com o intuito de atingir os seus objetivos. Assim, 

Veloso et al. (2011), diagnosticando a gestão pública municipal brasileira, percebem que a 

Capacidade Institucional está diretamente relacionada ao nível de governança, transparência e 

eficácia da ação pública municipal, expressando assim: 

[...] a capacidade de gestão pública pode ser definida e descrita de diversas formas, mas 
basicamente consiste na habilidade das administrações de cumprir suas responsabilidades em 
um governo democrático: i) utilizar sabiamente os recursos públicos e direcioná-los para os 
objetivos desejados; ii) gerir programas e pessoas de forma eficiente; iii) avaliar se os objetivos 
estão sendo alcançados (VELOSO et al., 2011, p. 19). 

O Governo Federal, através do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, estabelece medidas de 

eficiência organizacional para o aprimoramento da administração pública: 

Art. 2º  Para fins do disposto neste Decreto, considera-se fortalecimento da capacidade 
institucional o conjunto de medidas que propiciem aos órgãos ou às entidades da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional a melhoria de suas condições de funcionamento, 
compreendidas as condições de caráter organizacional, e que lhes proporcionem melhor 
desempenho no exercício de suas competências institucionais, especialmente na execução dos 
programas do plano plurianual. 

Foram identificados como órgãos e Instituições que estão diretamente relacionados ao turismo em 

Nova Mutum: i) Secretaria Municipal Indústria, Comércio e Turismo, órgão municipal responsável 

pela coordenação da política de turismo; ii) COMTUR – Conselho Municipal do Turismo, instância 

democrática que visa formular e fiscalizar a implantação da política de turismo. 

4.1.1. Ministério do Turismo 

O Ministério do Turismo foi criado como pasta autônoma por meio da Medida Provisória nº 103, de 1 

de janeiro de 2003, posteriormente convertida na lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, no momento 

o Governo Federal pretendeu dar destaque ao turismo como um política pública, com atividades 

econômicas sustentáveis, gerando trabalho e renda para a população. Em 2008 através da Lei n.º 

11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo - PNT, o 

Governo proporcionou uma grande valorização ao segmento. Segundo a lei, a Política Nacional do 

Turismo, deve obedecer aos princípios da livre iniciativa, da descentralização, da regionalização e do 

desenvolvimento econômico justo e sustentável. 

Através do Decreto nº 9.763, de 11 de abril de 2019, ficou regulamentado o disposto no inciso XI do 

caput do art. 5º da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Turismo, com vistas a desenvolver, a ordenar e a promover os segmentos turísticos relacionados com 
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o Patrimônio Mundial Cultural e Natural do Brasil. Mostrando a grande necessidade de discussões e 

mudanças em relação ao setor turístico no País. 

4.1.2. Secretaria Adjunta de Turismo 

O Estado de Mato Grosso possui em âmbito estadual a Secretaria Adjunta de Turismo, que está 

integrada na pasta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, e o Conselho Estadual 

de Desenvolvimento do Turismo – CEDTUR. Os dois órgãos foram estruturados através do decreto nº 

1.653, de 03 de setembro de 2018. 

A Secretaria Adjunta de Turismo tem a seguinte distribuição de execução: 

▪  Superintendência de Política do Turismo: 

• Coordenadoria de Pesquisa e Planejamento do Turismo; 

• Coordenadoria de Marketing e Apoio à Comercialização. 

▪  Superintendência de Estrutura do Turismo: 

• Coordenadoria de Infraestrutura Turística; 

• Coordenadoria de Estruturação e Qualificação do Turismo. 

4.1.3. Secretaria Municipal Indústria, Comércio e Turismo 

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, foi consolidada pela Lei Municipal nº 671 de 

30 de abril de 2002, como um dos órgãos de infraestrutura e desenvolvimento do Município. Ela tem 

como principais competências de enfoque turístico, todos promovidos diretamente pela Secretaria: 

I. Organizar e estimular a realização de festejos cívicos, sócio econômicos e folclóricos de 
caráter local e regional; 

II. Elaborar calendário anual de atividades e fatos turísticos; 

III. Manter centro de informações de interesse socioeconômico, cultural e artístico; 

IV. Incentivar a indústria hoteleira no Município, bem como prestar esclarecimentos sobre as 
fontes de recursos oficiais disponíveis na área; 

V. Promover intercâmbio regional, nacional e internacional nas atividades socioeconômicas; 

VI. Criar mecanismos de divulgação das potencialidades e condições de desenvolvimento do 
Município. 

XII - Estimular a criação de micro e pequenas indústrias caseiras e artesanatos, bem como 
desenvolver ações de promoções de vendas dos bens produzidos; 

O Município de Nova Mutum possui o plano de cargos e salários regulamentado pela Lei 

Complementar nº 76, de 12 de julho de 2011, que tem como objetivo a organização da ação do 

Poder Público, fundamentando-se na valorização dos Servidores, na continuidade da ação 

administrativa, bem como na busca permanente do aprimoramento dos serviços oferecidos aos 

cidadãos Mutuenses. 

Considerando a não existência de um organograma formalizado que apresenta a estrutura 

organizacional da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, a partir de entrevistas com os 

gestores locais foi construído o organograma que traduz a prática atual do órgão, apresentado na 

figura a seguir. 
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Figura 76: Organograma da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. 7 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. 

Onde as funções são as seguintes: 

▪ Secretário - Promove a execução das propostas políticas e administrativas da gestão 

em curso, atendendo as necessidades do município no que tange à área de 

desenvolvimento econômico/empresarial. Levanta as necessidades, define os 

objetivos relativos à pasta, prevendo custos em função dos projetos e propostas, 

visando o cumprimento de normas estabelecidas; 

▪ Coordenação de Secretaria (Indústria, Comércio e Turismo) - Responsável por 

coordenar projetos da Secretaria na área da indústria, comércio e turismo; 

▪ Analista de Desenvolvimento Econômico8 – Responsável por planejar, organizar e 

operacionalizar ações voltadas ao desenvolvimento da indústria, comércio e turismo; 

▪ Administrativo da Secretaria - Responsável pelos procedimentos administrativos e 

compras da secretaria: elaboração de Termo de Referência, administrar o 

adiantamento da secretaria, elaborar ofícios e CI’s, arquivar documentos e controlar 

de materiais da secretaria; 

▪ Coordenação de Departamento (Natal) - Responsável pela organização do Natal do 

município, cuidando desde o planejamento e execução até a manutenção e guarda dos 

materiais usados na decoração; 

▪ SINE - Atendimento na área do Seguro Desemprego e Intermediação de Mão de Obra; 

▪ Centro de Atendimento Empresarial (CAE) - Atendimento Empresarial para 

formalização, alteração e baixa de Microempreendedor Individual (MEI), emissão de 

NFs para MEI e orientação para empresários participarem de licitações; 

 

7 Organograma já com o cargo ainda em aberto de Analista de Desenvolvimento Econômico, que será ocupado 
através do Concurso Público 001/2018. 

8 Analista de Desenvolvimento Econômico, cargo efetivo ainda em aberto, que será ocupado através do Concurso 
Público 001/2018. 

Secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo

Coordenação de 
Departamento

(Natal) 

Administrativo da Secretaria
Casa do Artesão 

(Comercialização)
SINE

Centro de Atendimento 
Empresarial (CAE)

Coordenação de Secretaria 
(Indústria, Comércio e 

Turismo)

Analista de Desenvolvimento 
Econômico
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▪ Casa do Artesão - Responsável por cuidar da comercialização da produção dos 

artesãos. 

Segundo informações da própria Secretaria, as funções são genéricas em decorrer da defasagem de 

cargos efetivos, o que não permite a alocação e descrição específica para cada cargo. Atualmente a 

Secretaria completa conta com 11 funcionários, destes, 4 são cargos comissionados e 7 efetivos. O 

cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico já está criado, porém ainda em aguardo da 

convocação do Concurso Público 001/2018. 

Dos cargos em regime efetivo, somente um funcionário exerce função direta na Secretaria de 

Indústria, Comércio e Turismo, o que se apresenta como um entrave na construção de políticas, 

programas e projetos que visam a continuidade dos trabalhos a médio e longo prazo. 

Figura 77: Gráfico de Cargos da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. 9 

 
Fonte: Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 

Figura 78: Gráfico de Cargos por distribuição. 10 

 
Fonte: Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 

 

9 Gráfico já contabilizando o cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico. 

10 Gráfico já contabilizando o cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico. 
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No que se refere à especialidade na área de turismo, nenhum cargo está ocupado por profissional 

com graduação ou especialização em Turismo, a qualificação dos servidores acontece na participação 

de cursos e oficinas no decorrer do ano. 

4.1.4. Conselho Municipal de Turismo de Nova Mutum 

O Conselho Municipal de Turismo de Nova Mutum-MT foi instituído através da Lei nº 2.135, de 24 de 

outubro de 2017, constitui-se em um colegiado de natureza deliberativa, consultiva e de 

assessoramento, responsável pela articulação entre o poder público e a sociedade civil organizada, 

tendo em vista a implementação da Política Municipal de Turismo. 

A governança é composta por 13 (treze) membros e respectivos suplentes, indicados para mandato 

de 02 (dois) anos, representando segmentos turísticos da iniciativa privada e de instituições públicas 

afins. Suas nomeações foram instituídas através do Decreto nº 3, de 15 de janeiro de 2018, com 

alteração no Decreto nº 056, de 14 de maio de 2019. 

Quadro 10: Conselheiros Municipais do Turismo 

Conselheiros Entidade 
Origem dos 

Representantes 

Jimmy Anderson Huppes 
Secretaria Municipal de Indústria Comércio e 

Turismo 
Poder Público 

Erika Neumann 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente 
Poder Público 

Izabel Cristina Diniz Rezende de 
Quadros 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura Poder Público 

Marcelo Rodrigo Bragatti Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Poder Público 

Tiago Luiz Franz ACENM Sociedade Civil 

Vanessa Balbinot Hunger ACENM Sociedade Civil 

Maria O’Boyle CDL Sociedade Civil 

Adroaldo Juchem CDL Sociedade Civil 

Emerson Zancanaro Sindicato Rural de Nova Mutum Sociedade Civil 

Cesar Augusto Oliveira Martins APROSOJA* Sociedade Civil 

Erika Vasconcelos Albuquerque 
Azevedo 

SEBRAE Sociedade Civil 

Camyla Piran Stiegler Leitner UNEMAT Poder Público 

Edmar de Souza Nascimento Associação Cultural e Social de Nova Mutum Sociedade Civil 

Fonte: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo 

A Secretaria de Indústria e Comércio, no momento da formação do COMTUR, indicou entidades 

representativas de classes específicas e elas por sua vez indicaram os membros dessas instituições 

para compor o Conselho. Por exemplo, no caso dos hotéis e restaurantes, que não possuem uma 
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entidade que os representam exclusivamente em Nova Mutum, a Secretaria indicou à ACENM/CDL 

para que buscassem representantes do trade turístico.  

Entre os indicados, percebe-se a falta de membros que representem o trade turístico diretamente, 

sendo somente um representante dos serviços de alimentação e um de agência de turismo, o que 

por consequência pode atrapalhar a execução e acompanhamento das atividades do Conselho, já 

que os atores locais que compreendem o setor não estão ali representados. Outro gargalo é a não 

participação de representantes dos atrativos turísticos relacionados ao segmento do turismo 

agrotecnológico. Conforme exposto no item 2.4, os atrativos agrotecnológico caracterizam e 

diferenciam a oferta turística local, sendo hierarquicamente mais relevantes e consolidados.   

Através da Lei de criação do Conselho e de seu Regimento Interno temos as seguintes competências 

principais: 

I. formular as diretrizes básicas a serem obedecidas na Política Municipal de Turismo; 

II. opinar na esfera do Poder Executivo e Legislativo, quando solicitado, sobre Projeto de Lei que 
relacione com o turismo ou adotem medidas que neste possam ter implicações; 

III. desenvolver programas e projetos de interesse turístico visando incrementar o fluxo de 
turistas à cidade de Nova Mutum-MT, não servindo, em hipótese alguma, a algum interesse 
político partidário ou pessoal seja a que título for; 

IV. estudar de forma sistemática e permanente o mercado Turístico do Município, a fim de 
contar com os dados necessários para um adequado controle técnico; 

V. programar e executar amplos debates sobre temas de interesse turístico; 

VI. apoiar a realização de congressos, seminários e convenções, de relevante interesse para o 
implemento turístico do Município; 

VII. examinar, julgar e aprovar as contas que lhe forem apresentadas referentes aos planos e 
programas de trabalhos executados; 

VIII. fiscalizar a captação, o repasse e a utilização dos recursos que lhe forem destinados; 

Ainda referente ao Regimento Interno, podemos observar a ausência de um artigo específico sobre 

assiduidade nas reuniões do Conselho, o que pode acarretar uma defasagem de membros em 

algumas deliberações importantes. O Presidente do COMTUR informou que todos os membros são 

convocados para as reuniões, que são formuladas somente quando há alguma demanda específica, 

sem periodicidade, e que sempre há um quórum mínimo para o início das atividades. 

Ante o exposto, conclui-se que o Conselho Municipal de Turismo possui estrutura formal 

consolidada, por meio de regulamentação aprovada em lei específica, de acordo com as exigências e 

orientações formuladas pelo Ministério do Turismo. Porém, é preciso ressaltar que o Regimento 

Interno do COMTUR apresenta algumas carências de pontos necessários para o bom andamento das 

atividades, conforme explanado acima. 

4.2. IMPACTOS E LIMITAÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

4.2.1. Recursos Financeiros 

Com o objetivo de analisar os processos de gestão, bem como os resultados em instrumentos 

aplicados ao fomento da atividade turística local e regional, foi analisado o indicador financeiro da 

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. Segue orçamento para o exercício de 2019 da 

pasta: 
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Tabela 15: Orçamento da pasta Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo – exercício 2019 

Finalidade Valor 

Turismo R$162.450,00 

Repasse Ministério do Turismo – Elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Territorial do Turismo 

R$ 136.857,60 

Eventos R$304.500,00 

Natal R$220.500,00 

Centro de Apoio Empresarial R$3.550,00 

Programa Prodenm e Apoio ao Empreendedorismo R$157.500,00 

Demais Serviços R$929.370,00 

Orçamento Total R$1.914.727,60 

Fonte: Quadro de Detalhamento da Despesa da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo  

O orçamento da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, se mostra bastante limitado, 

principalmente no setor exclusivo para o Turismo, apesar de ter um crescimento considerável nos 

últimos três anos. Segundo informações da Secretaria, em 2017 o orçamento para atividades 

relacionadas ao turismo era de somente R$ 15.000,00. Acredita-se que terá o contínuo crescimento 

da pasta, permitindo ampliar sua atuação no segmento. Atualmente não existe um 

compartilhamento direto de orçamento das demais pastas do Município em relação ao turismo.   

Apesar de o Plano Diretor de Nova Mutum abordar brevemente questões turísticas, não assegurando 

a devida importância da atividade como um potencial desenvolvimento econômico para o Município, 

a Secretaria está num crescente desenvolvimento de atividades e estruturação da pasta com o 

objetivo de reconhecimento das necessidades específicas para o setor. 

Atualmente o Município de Nova Mutum não possui o Fundo Municipal de Turismo – FMT. Segundo 

informações da Secretaria, não se observa uma utilidade concreta, por este motivo acredita-se que a 

criação do Fundo pode acabar engessando o orçamento que ainda não possui uma origem e um fim 

em relação ao turismo. 

4.2.2.  Dinâmicas Interinstitucionais de fomento ao turismo 

Esta análise tem como objetivo compreender as relações interinstitucionais da Secretaria Municipal 

Indústria Comércio e Turismo com demais órgãos públicos no que tange ao fomento da atividade 

turística. Para tanto, foi analisado a dinâmica interinstitucional utilizada pelas pastas municipais. A 

comunicação entre as Secretarias é feita formalmente através de Comunicados Internos ou E-mail. 

Segundo a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, existe um bom relacionamento entres as 

demais Secretarias em relação ao Turismo, além do Conselho Municipal do Turismo possuir 

representantes das demais pastas e, além disso, em todas as ações/atividades turísticas há uma boa 

integração com as mesmas. Possuem uma ideia de aumento dessa integração, principalmente com a 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, pelo fato de que o enfoque atual do turismo é o 

Agrotecnológico. 
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Nas demais pastas não existem atividades diretamente relacionadas ao turismo, porém há alguns 

eventos, como a Festa Junina Municipal – realizada pela Secretaria de Educação e Cultura – e 

algumas competições esportivas no âmbito estadual e regional, realizadas pela Secretaria Municipal 

de Esporte e Lazer, que mesmo sem enfoque turístico, possuem um apelo pela abrangência e 

referência regional, o que possibilitaria uma maior integração entre as Secretarias. Cabe ressaltar 

que o município não possui uma instância de governança que articule todas as áreas da gestão 

municipal, tal como um Conselho de Desenvolvimento, ou um Conselho da Cidade. Essa questão 

voltará a ser tratada no item 4.4 deste documento.             

4.3. PROCESSO DE PLANEJAMENTO TURÍSTICO 

O planejamento Turístico envolve valores, recursos e objetivos para identificar e analisar informações 

de potenciais situações a serem estimuladas e investidas. Ruschmann e Widmwe, o explicam assim: 

Planejamento Turístico é o processo que tem como finalidade ordenar as ações humanas sobre 
uma localidade turística, bem como direcionar a construção de equipamentos e facilidades, de 
forma adequada, evitando efeitos negativos nos recursos que possam destruir ou afetar a sua 
atratividade. Constitui o papel fundamental na determinação e seleção das prioridades para a 
evolução harmoniosa da atividade turística, determinando suas dimensões ideais para que, a 
partir daí, se possa estimular, regular ou restringir sua evolução. (apud ANSARAH, 2000, p. 67) 

Andrews (2001) traz como definição de estratégia uma ampla possibilidade de a organização mostrar 

os possíveis caminhos que pode ou deve seguir, mostrando para todos os envolvidos o que ela 

pretende atingir e como fará isso. Em outra definição, coloca: 

[...] a estratégia é padrão de decisões, que revela e determinam os objetivos, metas e produz as 
principais políticas e planos para obtenção dessas metas e define a escala de negócios em que a 
empresa deve se envolver, o tipo de organização que pretende ser e a natureza da contribuição 
econômica e não econômica que pretende proporcionar aos seus acionistas, funcionários e 
comunidades. Andrews (2001, p. 58) 

4.3.1. Plano de Ação 

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo possui um Plano de Ação anual utilizado 

como ferramenta interna de gestão, porém não é publicizado. Ao serem executadas, as ações são 

formalizadas e divulgadas à comunidade e conselho municipal. Justifica-se que, por falta de pessoal e 

oportunidades, não são executadas todas as ações do plano e, neste sentido, para não elevar a 

expectativa das realizações adota-se a estratégia de comunicar o executado e não o planejado. 

Existe um calendário de eventos anual, com todos os eventos que são enviados à Prefeitura por 

parte do poder público ou setor privado, mas não são todos que possuem apelo turístico. De acordo 

com a Secretaria, anualmente são encaminhados para a Secretária Adjunta de Turismo Estadual os 

eventos que possuem o apelo turístico, que no ano de 2019 foram 4 – Expomutum, Rodeio Criolo, 

Aniversário da Cidade e Fundação MT em Campo. 

4.3.2. Portal do Agronegócio 

Nova Mutum integra a Região Turística Portal do Agronegócio, com mais de nove municípios que 

possuem sua economia principal o agronegócio. Há possibilidade da criação de rotas turísticas com a 

parceria dos demais Municípios, como forma de facilitar e concretizar a promoção das tecnologias na 

região. Inicialmente os municípios que compunham a governança eram: Nova Mutum, Lucas do Rio 
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Verde, Tapurah, Sorriso, Sinop, Nova Ubiratã, Cláudia, Santa Carmem, Novo Horizonte do Norte e 

Porto dos Gaúchos. No MTP 2019 foram incluídos mais três, os municípios que eram do Vale do 

Arinos (Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos) e Santa Carmem. 

Em outubro de 2019 o Portal formalizou a instância, como uma associação privada, chamada a 

ASSOCIACAO TURISTICA PORTAL DO AGRONEGOCIO - ATPAGRO. Com a formalização está em 

andamento a criação do estatuto. Atualmente ainda não existem reuniões periódicas dos Municípios, 

acredita-se que após a formalização será criada uma estrutura organizacional para a condução dos 

trabalhos.  

Inicialmente Nova Mutum era considerada Oferta Principal, mas após discussões, o município âncora 

da instância do Portal do Agronegócio passou a ser o município de Sinop, e os demais municípios 

como oferta complementar. Segundo a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, essa 

possibilidade de integração é dificultada pelos demais municípios que integram o Portal. Nova 

Mutum têm o interesse de criar rotas turísticas, possui estrutura para isso, mas quando necessitou 

da colaboração das demais cidades, não houve interesse por parte dos parceiros, fazendo com que 

Nova Mutum deixasse de oferecer essa rota integrada. 

4.3.3. Ações de Sensibilização da População 

Atualmente não existem ações específicas de sensibilização voltada a população de Nova Mutum, a 

Secretaria acredita que pela cidade ainda possuir somente o produto Agrotecnológico, não gostariam 

de saturar as empresas com visitas da população. Porém com a consolidação do Parque Tecnológico, 

a Secretaria irá criar ações e projetos para essa sensibilização. O site da Prefeitura possui 

informações sobre o turismo agrotecnológico com todos os participantes e formulários para contato, 

caso haja algum interesse da população. 

Quadro 11: Principais Projetos e Ações realizadas pela Secretaria nos últimos 2 anos 

Projetos/Ações Ano de 
Execução 

Parceiros Recursos Resultados Limitações 

Vídeo de Divulgação 
do Turismo 

Agrotecnológico 

2019 Empresas do 
Turismo 

Agrotecnológico: 
- Ideal Agro 
- Bom Jesus 
- Excelência 

- BRF 
- Bunge 

R$ 
15.500,00 

Secretaria ainda está 
produzindo o material 

para posterior 
divulgação e 

comercialização nos 
mercados específicos 

Informações 
apenas do 
Turismo 

Agrotecnológico 

Aba no site da 
Prefeitura sobre o 

Turismo 

2018 - Nenhum - Informações 
apenas do 
Turismo 

Agrotecnológico 
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Projetos/Ações Ano de 
Execução 

Parceiros Recursos Resultados Limitações 

Palestra “ROTA 
ESTRATÉGICA DO 

TURISMO 
TECNOLÓGICO DO 
AGRONEGÓCIO DE 

NOVA MUTUM” 
  

2018 - Hotéis 
- Restaurantes 
- Atrativos do 

Turismo 
Agrotecnológico 

- Agência de 
viagem 

- Comunidade 

- Divulgação do projeto 
junto à comunidade, 

empresas 
participantes tanto 

dos equipamentos de 
apoio quanto dos 

atrativos 

Informações 
apenas do 
Turismo 

Agrotecnológico 

Semana 
gastronômica 

2019 Restaurantes e 
população em 

geral 

+- R$ 
25.000,00 

Ação em andamento. 
Esperamos com esta 

ação: 
- Sensibilizar 

restaurantes sobre a 
utilização de produtos 

locais 
- Mostrar a população 

sobre o que é 
produzido aqui, 
divulgando as 

empresas locais 
- Melhorar o serviço 

dos equipamentos de 
alimentação 

- Criar identidade 
gastronômica local 

- Criar opção de lazer 
aos munícipes e 

turistas 

  

      

Fonte: PMNM, 2019. 

4.4. LEGISLAÇÃO DE INTERESSE E IMPACTO NO TURISMO 

Como apontado anteriormente, Nova Mutum possui atividade turística no segmento do Turismo 

Agrotecnológico, havendo ações do poder público para seu desenvolvimento desde 2011. Além 

disso, o CMT apontou alguns recursos turísticos relacionados ao meio ambiente e turismo em área 

rural, e o presente estudo vem identificando algumas potencialidades no mesmo sentido, conforme 

apresentado nos itens 03 e 07. Com base nessas considerações, a análise a seguir tem como objetivo 

verificar as possíveis incompatibilidades e insuficiências da legislação existente em relação ao 

desenvolvimento turístico. Para tanto, foi realizado um levantamento da legislação urbanística, 

ambiental e turística existente no município, cruzando-se as informações com as necessidades 

decorrentes do desenvolvimento turístico. 

A análise leva em conta que o planejamento em escala municipal tem compromisso de considerar o 

quadro legal vigente nas esferas federal e estadual, nos temas afins do atual processo de 

planejamento. Esse cuidado se dá especialmente no caso da legislação ambiental, caso em que as 

esferas federal e estadual têm peso significativo na gestão e controle territorial. O encadeamento 

entre o atual plano com as demais esferas administrativas visa auxiliar na tomada de decisão, 
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embasar as decisões e garantir que o processo de planejamento tenha respaldo e credibilidade local 

e perante as outras instâncias. Ademais desse procedimento é considerada boa prática do processo 

de planejamento. 

Vale destacar que, pela proximidade temática, o texto a seguir se complementa com as informações 

apresentadas no item 5.3. 

4.4.1. Legislação Urbanística 

De acordo com a Constituição Federal, as questões de ordenamento territorial urbano são de 

competência dos municípios, mas devem obedecer a algumas diretrizes definidas na legislação 

federal, descritas no item a seguir. 

4.4.1.1. Diretrizes federais para legislação urbanística 

Os princípios básicos da política urbana são definidos nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, 

incluindo algumas diretrizes para assegurar a função social da cidade e da propriedade. O artigo 182 

estabelece o Plano Diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 

urbana.  

A lei 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade, regulamenta estes dois artigos e traz outras 

normas e diretrizes para o planejamento municipal, destacando-se o princípio da gestão 

democrática, que assegura a participação da população na formulação e acompanhamento de 

programas, planos e projetos de desenvolvimento urbano. O Estatuto da Cidade também delimita os 

critérios de obrigatoriedade para a elaboração de Plano Diretor, dos quais Nova Mutum se enquadra 

em dois: (i) municípios com mais de vinte mil habitantes; (ii) municípios integrantes de áreas de 

especial interesse turístico. Cabe destacar que, de acordo com o § 2º do artigo 40, o Plano Diretor 

deve abranger todo o território do município, incluindo a área rural.  

4.4.1.2. Legislação urbanística municipal 

Como mencionado acima, O Plano Diretor Municipal se configura como principal instrumento legal 

que trata do desenvolvimento urbano. Em geral, o Plano Diretor se configura também como 

regulamentação de normas estabelecidas pela Lei Orgânica do Município.  O Plano Diretor é 

composto de uma série de leis complementares que tratam das questões territoriais do município, 

como Lei de Zoneamento do Uso do Solo, Lei de Sistema Viário, Código de Obras etc. Por sua vez, 

algumas prerrogativas contidas nessas leis podem ser regulamentadas por decretos municipais. A 

seguir, essa estrutura legal será analisada tendo como baliza o desenvolvimento turístico de Nova 

Mutum. 

4.4.1.3. Lei orgânica e a política urbana 

A Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 6º, lista as competências municipais, destacando-se entre 

elas o Inciso III, que trata da elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, bem como 

outros incisos que podem ter influência sobre a atividade turística no município, a saber: 

XII - planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, especialmente em zona urbana; 

XIV - conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos 
industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros; 

XIV - conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos 
industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros; 
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Tais incisos devem ser regulamentados pelas leis complementares que compõe o Plano Diretor, 

incluindo-se o código de posturas. 

O capítulo IV da lei orgânica trata da política urbana municipal, citando os objetivos contidos nos 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Nesse sentido, a matéria também deve ser regulamentada 

pelo Plano Diretor Municipal.  

4.4.1.4. Plano Diretor 

A partir de pesquisas realizadas no histórico de legislações municipais, desde a criação do município 

em 1988, identificou-se a Lei Complementar 08 de 14/12/2001 como a primeira versão de Plano 

Diretor Municipal. Apesar de não estabelecer um macrozoneamento, essa lei dá diretrizes para o 

desenvolvimento de todo o território municipal, inclusive a área rural. Também prevê a implantação 

de um sistema de áreas verdes (art.31), com atenção especial para o fundo de vale do Córrego 

Bujuizinho e suas adjacências, propondo sua recuperação e transformação em um parque linear (art. 

23).  

A Lei Complementar 69/2010 foi promulgada no sentido de regulamentar algumas matérias exigidas 

aos planos diretores municipais pelo Estatuto da Cidade, em especial o instrumento do IPTU 

progressivo.  

Apesar da Lei Federal 10.257/2001 exigir a revisão do plano diretor ao menos a cada 10 anos, o Plano 

Diretor de Nova Mutum - PDNM foi revisado apenas em 2015, dando origem a Lei Complementar 

133/2015, que vigora até o momento. Em 2019 houve mais uma alteração de perímetro urbano e 

zoneamento, em especial da zona industrial, para a implantação de um parque tecnológico. 

A Lei do PDNM propõe a integração entre o território urbano e rural, diretriz que pode beneficiar o 

desenvolvimento da atividade turística. Nesse segmento da lei, define-se a política de 

desenvolvimento rural, em consonância com a Lei Orgânica, incentivando a preservação ambiental e 

o fomento à pesquisa para o avanço científico e tecnológico. Entretanto, não faz referência à 

atividade de turismo agrotecnológico. 

No que tange ao sistema de acompanhamento e controle do PDNM, a Lei estabelece três instâncias: 

I - Secretaria Municipal responsável pelo planejamento estratégico do Município; 

II - Órgãos da administração direta e indireta envolvidos na elaboração de estratégias e 

políticas públicas; 

III - Comissão Municipal de Urbanismo, ou Conselho criado para os mesmos fins; 

A Comissão Municipal de Urbanismo deve ser criada por decreto, com o objetivo de 

acompanhamento e controle da implementação da legislação de uso e ocupação do solo. Tal 

configuração aponta para algumas fragilidades: 

▪ A Comissão trata apenas de assuntos referentes ao uso e ocupação do solo, não 

havendo acompanhamento e controle colegiado das demais diretrizes e políticas 

estabelecidas na Lei do PDNM, que devem ser avaliadas de forma integrada; 

▪ A Lei do PDNM não estabelece as regras essenciais da Comissão ou Conselho de 

Urbanismo, caracterizando uma debilidade em relação ao controle social e a 

participação da sociedade civil no monitoramento e avaliação do PDNM.  
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A Comissão de Urbanismo foi instituída, sendo composta de integrantes de várias secretarias do 

poder executivo, mas sem a participação de membros da sociedade civil. De acordo com a Secretaria 

de Planejamento, a comissão tem funcionado para tomada de decisões em casos omissos na 

legislação urbanística municipal.  

A Lei do PDNM ainda trata das questões de ordenamento territorial urbano e rural, que podem ter 

relação com o desenvolvimento do turismo. Tais aspectos serão abordados no item 5.4 deste 

documento.  

No que toca diretamente o tema do turismo, o documento de elaboração do Plano Diretor cita a 

atividade ligada ao turismo agrotecnológico, quando contextualiza o setor econômico e o cenário 

atual de Nova Mutum: 

Profissionais, estudantes, pesquisadores e empresários do agronegócio do Brasil e exterior têm 
Nova Mutum como destino certo. O turismo tecnológico é um dos fatores que também 
impulsiona o crescimento econômico do município, devido à implementação de 
empreendimentos tecnológicos avançados para o setor. (PDNM, 2015, p. 72; p. 254) 

Também há menção à atividade turística nas ações futuras para o desenvolvimento econômico, 

propondo “Fomento, marketing e divulgação do turismo tecnológico local” (PDNM, 2015, p. 257), 

além de outras ações que impulsionam a atividade no município, como a implantação de um novo 

parque de exposições11 e a melhoria da infraestrutura do aeroporto municipal. No mesmo sentido, o 

PDNM estabelece a meta de triplicar o fluxo turístico de Nova Mutum, mas sem estabelecer prazo. 

As propostas para a Cultura também mencionam articulação com o turismo. 

Entretanto, a Lei Complementar que regulamenta o PDNM não trata diretamente do 

desenvolvimento da atividade turística, apesar das menções do documento de elaboração e do fato 

do município ter ações de estruturação do turismo agrotecnológico desde 2011, quatro anos antes 

da revisão do Plano Diretor. A ausência do desenvolvimento da atividade turística como diretriz na 

Lei do Plano Diretor fragiliza o marco lógico no qual as administrações municipais baseiam seu 

planejamento.  

Ressalta-se também que as propostas do documento de elaboração do PDNM não foram 

estruturadas no formato de um plano de ação, definindo prioridades, metas, estimativas de custos e 

responsáveis. Esse fato dificulta a inclusão das diretrizes no planejamento e legislação orçamentária 

do município, passo essencial para a consecução das propostas em conformidade com o planejado. 

Há que se destacar a proposta de estudo de viabilidade de um parque tecnológico a ser instalado no 

município. De acordo com o Anexo do documento de elaboração do Plano Diretor, o parque 

tecnológico é “a concentração geográfica de empresas, instituições de ensino, incubadoras de 

negócios, centros de pesquisas e laboratórios que criam ferramentas, condições e ambientes 

favoráveis à inovação tecnológica” (PDNM, 2015, p. 357). Sendo assim, caracteriza-se por uma área 

física delimitada para um determinado fim, o desenvolvimento de tecnologia, e sua implantação está 

articulada a uma série de outras ações, a saber: 

• Implantação de novo Distrito Industrial; 

• Implantação de Cursos Técnicos;  

• Implantação de novos Cursos Tecnológicos de Ensino Superior Público; 

 

11 Cabe destacar que a implantação de um novo parque de exposições não coincide com a política da gestão atual, 
que está desativando o parque de exposições existente. 
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• Formação de parcerias público-privadas; 

• Implantação da Feira Tecnológica; 

• Construção do Teatro Municipal dentro do complexo do Centro de Eventos; 

• Implantação da Agência de Desenvolvimento de Nova Mutum (PDNM, 2015, p. 357) 

O conjunto dessas ações configuraria Nova Mutum como um Polo Tecnológico do Cerrado, ideia 

apresentada no Anexo do PDNM, mas que não foi incorporada na Lei como diretriz da dimensão 

econômica (a proposta se restringe apenas ao estudo de viabilidade de implantação do parque 

tecnológico). Esse fato pode gerar consequências negativas, pois a viabilidade do parque tecnológico 

depende da implementação articulada de outras ações como a criação de cursos técnicos, 

tecnológicos e de ensino superior, parceiras público-privadas e a implantação da Agência de 

Desenvolvimento. Cabe salientar que a implantação do Polo Tecnológico em sua totalidade pode 

configurá-lo como um importante atrativo turístico, fortalecendo o segmento do turismo 

agrotecnológico já em desenvolvimento no município, em especial com a implantação da feira 

tecnológica e a construção de um centro de eventos. No mesmo sentido, deve se considerar que a 

construção de um centro de eventos sem que as demais ações sejam implementadas, pode 

comprometer sua viabilidade.  

Caso a implantação do Polo Tecnológico seja considerada uma ação estratégica para o 

desenvolvimento municipal, ela deveria constar da Lei Complementar que regulamento o PDNM.  

4.4.1.5. Código de Posturas e normas complementares 

O Código de Posturas regulamenta o uso do espaço público, levando em consideração as questões de 

interesse local, sempre tendo em vista a relevância do interesse coletivo sobre o individual. Nesse 

sentido, faz-se necessária sua análise por tratar de alguns aspectos tem influência direta sobre a 

atividade turística: regulamentação de feiras, comunicação e publicidade, higiene e controle da 

poluição, regras de funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais 

A Seção III do Capítulo II regulamenta as feiras públicas, mas se atém apenas a feiras regulares de 

produtores rurais voltada para os moradores de Nova Mutum. Não há regulamentação de eventos 

extraordinários, como os que acontecem ou podem ser propostos para atração de turistas, a 

exemplo da Expomutum. A regulamentação para tais eventos se detém apenas ao dimensionamento 

de barracas, tratadas na seção IV. Para resolver essa questão, em 2019 foi promulgada a Lei 2255, 

que trata especificamente dessa matéria. 

A Seção VIII discorre sobre as normas de comunicação e publicidade, definindo alguns critérios de 

proibição, tais como impacto visual agressivo e prejuízo aos aspectos paisagísticos da cidade. 

Entretanto, tais critérios não possuem parâmetros objetivos para facilitar sua aplicação, tampouco a 

lei estabelece medidas e padrões para evitar a poluição visual. 

Com relação à higiene pública, o capítulo IV atribui ao município a fiscalização de edificações públicas 

e privadas, passeios e logradouros públicos, além de definir as regras de higiene para habitações, 

alimentação, piscinas, poços de abastecimento de água etc. A matéria é ainda regulamentada pela 

Lei Complementar 140/2017 – Código de Vigilância Sanitária. 

O Código de Posturas, em conjunto com o Código de Obras, estabelece a obrigatoriedade e as regras 

para implantação de passeios para pedestres, norma importante para assegurar a segurança dos 

transeuntes, acessibilidade e a boa qualidade da paisagem urbana.   

Os capítulos V e VI estabelecem regras básicas para acondicionamento e coleta de resíduos sólidos e 

controle da poluição ambiental. Recentemente, ambas as matérias são aprofundadas no Plano de 
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Saneamento Básico, regulamentado pela Lei Ordinária 2154/2017 e pela Política de Meio Ambiente, 

Lei Ordinária 2024/2016. 

O Capítulo VII define as normas para o funcionamento de estabelecimentos comerciais, de indústria 

e serviços, inclusive as diretrizes básicas para o licenciamento dessas atividades, posteriormente 

regulamentado por decreto 002/2018. Dentre as regras, são estipulados os horários de 

funcionamento e as exceções, como farmácias, panificadoras, atividades de entretenimento etc. 

Destaca-se que há horário definido para bares, casas noturnas e restaurantes, independentemente 

de instalação de aparatos de redução de incomodidade. 

O capítulo IX trata da polícia de costumes, segurança e ordem pública, destacando-se a normas 

referentes à poluição sonora, para as quais são estabelecidos critérios e parâmetros objetivos de 

controle e aplicação de multas. A Seção IX deste capítulo estipula as normas de segurança para 

estabelecimentos de divertimentos públicos. 

Como citando no início desse item, a Lei Ordinária 2255/2019 complementa o Código de Posturas no 

que tange à regulamentação de feiras itinerantes, temporárias e bazares. Entretanto, o artigo 2º 

exclui as feiras e eventos culturais, e feiras de agronegócio, eventos de grande importância para o 

desenvolvimento turístico, especialmente o segmento agrotecnológico.  

4.4.2. Legislação Ambiental 

Como mencionado no início deste item, a matéria ambiental é normatizada predominantemente nas 

esferas federal e estadual, sendo que as normas e diretrizes definidas no nível municipais não podem 

ser menos restritivas ou contradizer o quadro legal das instâncias superiores. O item a seguir analisa 

o quadro legal federal e estadual condicionantes da legislação municipal. 

4.4.2.1. Legislação ambiental federal e estadual 

Dentre a legislação federal se destaca a política nacional do meio ambiente, o código florestal e a lei 

que cria o sistema de unidades de conservação, matérias que têm grande influência na gestão 

municipal e podem ter rebatimentos na atividade turística. O mesmo se dá para a política de 

regularização ambiental e a de ordenamento territorial, no nível estadual. Ressalta-se que esta 

última, referente ao Zoneamento Socioeconômico Ecológico, será tratada no item 5.4. 

4.4.2.1.. Política nacional do meio ambiente 

A política nacional do meio ambiente, regulamentada pela Lei nº 6.938 de 1981, norteia as políticas 

municipais, estaduais e federais de meio ambiente, incluindo a política estadual de Mato Grosso e 

municipal de Nova Mutum. Dessa política, cabe ressaltar seus princípios: a compatibilização do 

desenvolvimento econômico com a preservação da natureza, a definição de áreas prioritárias, o 

estabelecimento de critérios e padrões de qualidade, as pesquisas e a difusão de tecnologias e 

informações ambientais e a imposição do poluidor pagador, no qual o poluidor ou predador fica 

obrigado a recuperar e/ou indenizar os danos causados.  

O turismo é considerado como atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos 

ambientais e é sujeito passivo da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), cujo fato gerador 

é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para controle e fiscalização das atividades potencialmente 

poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.   
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4.4.2.1.. Política Nacional da vegetação nativa - Código Florestal  

A Lei Federal 12.651/2012, que dispõe sobre a vegetação nativa, define o estado de Mato Grosso 

como Amazônia Legal, localização na qual todo imóvel rural deve manter cobertura vegetal de 80% 

no imóvel situado em área de florestas; de 35% no imóvel situado em área de cerrado; de 20% no 

imóvel situado em área de campos gerais, a título de Reserva Legal. Como exceção, quando indicado 

pelo Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), o poder público federal poderá reduzir a reserva legal 

para até 50% da propriedade, excluídas as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade e 

dos recursos hídricos e os corredores ecológicos.  

Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais, na Amazônia Legal, que possuam índice de 

Reserva Legal maior que 50% de cobertura florestal poderão utilizar a área excedente de Reserva 

Legal também para fins de constituição de servidão ambiental12, Cota de Reserva Ambiental (CRA)13 e 

outros instrumentos previstos nesta lei. A CRA só pode ser utilizada para compensar Reserva Legal de 

imóvel rural situado no mesmo bioma da área à qual o título está vinculado.  

O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva 

Legal em extensão inferior ao estabelecido na lei, poderá regularizar sua situação adotando as 

seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:  

I – recompor a Reserva Legal;  

II – permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal;  

III – compensar a Reserva Legal, por meio da aquisição de CRA, ou arrendamento de área sob regime 

de servidão ambiental ou Reserva Legal, ou doação ao poder público de área localizada no interior de 

Unidade de Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária.  

4.4.2.1.. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) 

A Lei nº 9.985 de julho de 2000 instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC), estabelecendo critérios e normas para a criação, implantação e gestão das 

unidades de conservação. Entre os objetivos da lei do SNUC está o favorecimento de condições para 

promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo 

ecológico.  

A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta 

pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a 

unidade, conforme se dispuser em regulamento.  

As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos: (i) Unidades de 

Proteção Integral e (ii) Unidades de Uso Sustentável. De acordo com os parágrafos 1º e 2º do artigo 

7º, os grupos se definem conforme seus objetivos: 

 

12 A servidão ambiental é criada por meio da Lei 11.284/06 prevê que o proprietário renuncie, em caráter 
permanente ou temporário, total ou parcialmente, ao direito de uso, exploração ou supressão de recursos naturais 
existentes na propriedade. 

13 As Cotas de Reserva Ambiental (CRAs) são títulos que representam de uma área de cobertura vegetação natural 
em uma propriedade que podem ser usados para compensar a falta de Reserva Legal em uma outra. 
(https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28921-o-que-sao-cotas-de-reserva-ambiental-cras/) 
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§ 1o O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido 
apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei. 

§ 2o O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da 
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

Todas as Unidades de Proteção Integral preveem que as áreas particulares incluídas em seus limites 

devem ser desapropriadas. Algumas categorias de Uso Sustentável, a saber, a Floresta Nacional, 

Reserva Extrativista, Reserva da Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável também são de 

posse e domínio público e suas áreas particulares deverão ser desapropriadas.  Isso significa que, se 

o município resolver criar uma unidade de conservação dentre estas categorias, deverá ser realizada 

em terreno público, ou deverá ser incluído em seu planejamento o processo de desapropriação dos 

terrenos particulares. 

Apesar do uso turístico ser citado textualmente apenas em duas categorias de Unidades de 

Conservação – Parque Nacional e a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) – outras 

categorias também permitem esse tipo de atividade, tais como APA, Floresta Nacional e reserva 

extrativista. Para tanto, é importante que seja elaborado o plano de manejo das Unidades de 

Conservação, que define as áreas, usos e normas para sua utilização. Cabe destacar que a categoria 

Parque Nacional, quando criada pelo Município, é denominada Parque Natural Municipal.   

Destaca-se que, atualmente, o Município não possui Unidades de Conservação integrantes do SNUC, 

apesar de haver estudos para criação futura, como discorrido no item 5.4.4. 

4.4.2.1.. Política Nacional de Mudanças Climáticas  

A Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), Lei nº 12.187 dezembro de 2009, oficializa o 

compromisso voluntário do Brasil junto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima de redução de emissões de gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% das emissões 

projetadas até 2020. Entre os instrumentos da PNMC está a elaboração de Planos de Ação para a 

Prevenção e Controle do Desmatamento nos biomas.  

4.4.2.1.. Plano de Ação Nacional para Conservação dos Quelônios Amazônicos (PAN) 

A Portaria conjunta nº 1 de abril de 2015 aprova o Plano de Ação Nacional para Conservação dos 

Quelônios Amazônicos (PAN) com objetivos geral e específicos, ações, prazo de execução, 

abrangência e formas de implementação e supervisão. Por abranger o território de Nova Mutum, o 

plano será abordado em detalhe no item 5.4.  

4.4.2.1.. Política Nacional de Turismo 

A Lei de 11.771 de setembro de 2008 considerou a consolidação do turismo como importante fator 

de desenvolvimento sustentável, e tomou por objetivo a prática de turismo sustentável nas áreas 

naturais, promovendo a atividade como veículo de educação e interpretação ambiental e 

incentivando a adoção de condutas e práticas de mínimo impacto compatíveis com a conservação do 

meio ambiente natural. 

4.4.2.1.. Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) 

A Lei nº de cria a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), define competências, entre as 

quais está a celebração de convênios e/ou termos de cooperação técnica com órgãos da 

Administração Pública Direta e Indireta Municipal, bem como pessoas jurídicas, nacionais e 

internacionais, que tenham por objeto ações de natureza ambiental. 
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4.4.2.1.. Programa para Manejo e Proteção da Espécie “Pirarucu”, 

A Lei nº 10.203 de dezembro de 2014 institui o Programa para Manejo e Proteção da Espécie 

“Pirarucu”, no âmbito do Estado de Mato Grosso e define: 

O programa de incentivo financeiro e técnico de criação em cativeiro da espécie “Arapaima 
gigas”, também conhecida como Pirarucu, somente será permitido nas regiões pertencentes à 
Bacia do Rio Amazonas e a Bacia do Rio Tocantins, onde o peixe é nativo da região, sendo 
expressamente proibido nas demais bacias hidrográficas do Estado. 

Ressalta-se que não há conhecimento da prática de criação em cativeiro do pirarucu em Nova 

Mutum. 

4.4.2.1.. Programa de Regularização Ambiental  

A Lei complementar nº 592 de maio de 2017 dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental 

(PRA), disciplina o Cadastro Ambiental Rural - CAR, a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais e o 

Licenciamento Ambiental das Atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, no âmbito 

do Estado de Mato Grosso, de modo a adequar e promover a regularização do passivo ambiental dos 

imóveis rurais no Estado de Mato Grosso. Após a adesão ao PRA o proprietário se compromete a 

realizar medidas corretivas e durante o período definido para a regularização do passivo é suspensa a 

exigibilidade e a prescrição do ilícito administrativo praticado. Sendo constatado o integral 

cumprimento das obrigações ajustadas, será extinta a punibilidade da infração administrativa. Por 

fim, o proprietário ou possuidor de imóvel rural que tiver sofrido autuação anterior a 22 de julho de 

2008 e que aderir ao PRA, será beneficiado com a conversão da multa aplicada em prestação de 

serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. No âmbito do 

turismo em Nova Mutum, o seguimento dessas diretrizes contribui para a articulação da 

agrotecnologia à sustentabilidade ambiental.  

4.4.2.1.. Política Estadual de Mudanças Climáticas 

A Lei complementar nº 582 de janeiro de 2017 Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas e 

inclui princípios importantes, tais como o protetor-receptor, segundo o qual poderão ser transferidos 

recursos ou benefícios para aqueles cuja ação auxilie na conservação do meio ambiente, além do 

princípio de desmatamento evitado, segundo o qual a manutenção das áreas de vegetação nativa 

remanescentes no Estado torna-se um mecanismo de prevenção às mudanças climáticas garantindo 

que o carbono estocado em sua biomassa não seja liberado para a atmosfera. 

4.4.2.1.. Política estadual de turismo  

A Sustentabilidade com ênfase na adoção de modelos de menor impacto socioambiental é princípio 

e objetivo, respectivamente, da Política Estadual de Turismo, instituída pela Lei nº 10.183 de 

dezembro de 2014.   

4.4.2.2. Legislação ambiental municipal 

O quadro legal municipal é sustentado em diretrizes da Lei Orgânica Municipal, materializado 

especialmente pela Lei da Política Ambiental Municipal e suas regulamentações, como descrito a 

seguir. 
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4.4.2.2.. Lei orgânica e a política ambiental municipal 

Tratando-se das matérias que podem se articular com a atividade turística no município, o capítulo VI 

da Lei Orgânica define as diretrizes para a política ambiental de Nova Mutum, destacando-se o artigo 

135, que estabelece os princípios de sustentabilidade ambiental, bem como o artigo 137, que remete 

a uma lei complementar a regulamentação da política ambiental municipal, com destaque para seu 

inciso IV, que prevê a delimitação de áreas de conservação municipal. 

A lei complementar que trata da política ambiental municipal foi promulgada em 2016, sobre a qual 

discorre o item a seguir.  

4.4.2.2.. Política de Proteção Ambiental 

A Política de Proteção Ambiental é o principal instrumento legal sobre as questões ambientais do 

município de Nova Mutum. Correspondente à Lei nº 2.024 de setembro de 2016 e a sua alteração 

pela Lei nº 2.243 de dezembro de 2018. Seus princípios fundamentais são a multidisciplinariedade, 

participação, integração, racionalização do uso dos recursos naturais, controle e zoneamento das 

atividades potencial ou efetivamente poluidoras, proteção dos ecossistemas, educação ambiental, 

pesquisa e ao estudo científico e tecnológico, prevalência do interesse público e reparação do dano 

ambiental. 

Segundo esse instrumento, entre os interesses locais está a criação de parques, reservas e estações 

ecológicas e áreas de proteção ambiental de relevante interesse ecológico e turístico.  

Ao longo do texto da lei são apresentados os instrumentos e as competências do sistema municipal 

de meio ambiente, os sistemas de controle da poluição ambiental e regras para criação de unidades 

de conservação. Apresenta regulamentação relacionada à poluição das águas, solo, ar, sonora, rural, 

ao uso de agrotóxicos e aos resíduos perigosos. Define as condições ambientais de uso do solo, das 

edificações, do saneamento básico, do zoneamento ambiental, das áreas de uso regulamentado e 

unidades de conservação (UC), da proteção da flora e da fauna, da arborização urbana, da atividade 

pesqueira, dos fundos do vale e faixa de drenagem, do Licenciamento Ambiental, da educação 

ambiental, dos incentivos financeiros e Fiscais, do Fundo Municipal do Meio Ambiente, do controle, 

Monitoramento e Fiscalização das Atividades, das Infrações Ambientais e das penalidades.  

De acordo com esse instrumento, o Poder Público Municipal poderá criar ou autorizar a criação de 

unidades de conservação, tais como: Área de Proteção Ambiental (APA), Parques Municipais, 

Estações Ecológicas e Reservas Biológicas, com a finalidade de resguardar atributos excepcionais da 

natureza, conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização 

para objetivos educacionais, recreativos e científicos e para turismo ecológico. 

A Lei institui o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, vinculado à Secretaria 

de Agricultura e Meio Ambiente, e regulamentado por legislação posterior. A norma em vigor que 

reestrutura a composição do Conselho e define suas atribuições é a Lei 2023/2016. 

A Lei da Política ambiental também cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente para a captação e 

gestão de recursos a serem aplicados em ações da política ambiental, sendo vinculado ao 

COMDEMA. É regulamentado pela lei 2025/2016. O funcionamento efetivo do COMDEMA e do fundo 

é descrito no item 5.2 deste documento. 

 

 



 

124 
 

4.4.2.2.. Licenciamento ambiental  

O decreto nº 30 de março de 2019 dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento ambiental 

municipal de atividades, empreendimentos e obras que causem ou possam causar impacto 

ambiental de âmbito local, considerando os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da 

atividade, para fins de licenciamento e fiscalização ambiental, que obedece ao estabelecido na 

Resolução CONSEMA no 85/2014. No que tange ao turismo, esta resolução define como atividades 

passíveis de licenciamento municipal do Estado de Mato Grosso atividades como complexos 

turísticos e centros de atendimento ao turista fora das APP.  

4.4.2.2.. Política Municipal de Saneamento Básico 

A Lei nº 2.154 de dezembro de 2017 dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico e cria o 

seu respectivo conselho. As questões referentes a essa matéria são tratadas no item 3.  

4.4.2.2.. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural sustentável (CMDRS) 

O conselho municipal de desenvolvimento rural sustentável (CMDRS) foi criado pela Lei 399/1997 e 

alterado pela Lei 724/2003, e tem seu regimento interno definido pelo decreto nº de 6 de janeiro de 

2017. Tem por finalidade propor diretrizes para a formulação e a implementação de políticas 

públicas estruturantes constituindo-se em espaço de concordância e de articulação entre os 

diferentes níveis de governo e organizações da sociedade civil, para o desenvolvimento rural 

sustentável e agricultura familiar. Da mesma forma que o PRA, ações propostas e viabilizadas por 

esse Conselho que articulem a produção agropecuária à sustentabilidade ambiental podem 

contribuir para o fortalecimento da marca do turismo agrotecnológico.  

4.4.3. Legislação Turística 

O Brasil possui uma política nacional de turismo relativamente recente, e que dá diretrizes para o 

desenvolvimento da atividade em todo o país. No estado de Mato Grosso, essas orientações são 

complementadas por uma lei estadual e, nesse sentido, as diretrizes existentes ou a serem 

elaboradas no PDTTur em Nova Mutum devem observar o quadro legal das instâncias superiores. 

Analisa-se a seguir o arcabouço jurídico do turismo nas três instâncias. 

4.4.3.1. Legislação federal e estadual do turismo 

No âmbito federal, a Lei 11.771/2008 institui a política nacional do turismo, estabelecendo seus 

objetivos, as diretrizes para o Plano Nacional do Turismo, elaborado posteriormente e aprovado pelo 

decreto 9791/2019 (com horizonte até 2022), bem como o sistema nacional de turismo. Esse 

arcabouço norteia os planos, programas e ações do turismo, conformando o marco lógico a ser 

observado inclusive pelo PDTTur, integrante do Programa Federal de Regionalização do Turismo. A 

lei também estabelece algumas regras para funcionamento dos prestadores de serviço ao turismo, 

dentre eles as agências de viagens, meios de hospedagem, transportadoras, parques temáticos, 

dentre outros. 

O estado de Mato Grosso edita sua própria política de turismo por meio da lei 10183/2014, 

posicionando turismo entre as atividades líderes do estado na promoção de seu desenvolvimento. 

Além de princípios e objetivos, complementares à política nacional, a lei apresenta quatro eixos de 

atuação, em seu artigo 5º:  

I - Fortalecimento Institucional;  
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II - Infraestrutura;  

III - Produto Turístico;  

IV - Promoção, Divulgação e Apoio à Comercialização.  

Cada eixo possui diretrizes que poderão ser aproveitadas para o desenvolvimento turístico em Nova 

Mutum, a exemplo do fomento aos equipamentos turísticos (eixo de infraestrutura), qualificação dos 

atores da cadeia produtiva do turismo e investimentos e empreendedorismo do setor privado no 

turismo (eixo produto turístico) e apoio à comercialização (eixo de promoção, divulgação e apoio à 

comercialização). A secretaria de estado de desenvolvimento econômico incorpora esses eixos em 

ações de estruturação do turismo, pelo programa Descubra Mato Grosso, havendo a possibilidade de 

aporte de recursos estaduais para ações articuladas à política. 

4.4.3.2. Legislação municipal do turismo 

O município de Nova Mutum possui uma lei de regulamentação da atividade turística, e algumas 

diretrizes em sua lei orgânica que podem se relacionar indiretamente com o turismo, como 

apresentado a seguir. 

4.4.3.2.. Lei orgânica e a atividade turística 

Dentre as questões relacionadas ao turismo, chama a atenção que o capítulo V, que trata da política 

agrícola do município, é bem mais extenso e detalhado que o capítulo IV (da política urbana), 

evidenciando a importância da atividade agrícola para Nova Mutum. Considerando-se sua vocação já 

detectada para o turismo agrotecnológico sustentável, cabe destacar dois incisos do artigo 134, que 

dá as diretrizes da política agrícola: 

I - obrigatoriedade de todos os produtores rurais a participarem de programas de execução da 
conservação, manejo e recuperação do solo, através de sistema integrado de microbacias;  

VI - incentivar a difusão dos avanços tecnológicos da agricultura; 

O inciso I mostra uma preocupação com a sustentabilidade da atividade agrícola aliada a qualidade 

ambiental, algo que pode incentivar o uso de tecnologias inovadoras e configurar-se como elemento 

atrativo para o turismo Agrotecnológico. O inciso VI alia-se diretamente com a atividade turística, 

pois o turismo agrotecnológico partilha do mesmo objetivo, configurando-se como um instrumento 

para a difusão dos avanços tecnológicos na agricultura.  

4.4.3.2.. Regulamentação da atividade turística 

A Lei Ordinária 1488 de 14 de dezembro de 2011 dispõe sobre a regulamentação das atividades 

turísticas no Município de Nova Mutum, sendo alterada em 2014 pela Lei nº1743. De acordo com o 

artigo 1º e artigo 2º, a regulação das atividades turísticas são estruturadas em torno de um sistema 

denominado “Voucher Único”, assim definido:  

Art. 2º O Voucher Único é um Sistema de Controle dos fluxos de turistas aos atrativos, 
assegurando a preservação do ecossistema, o controle sobre as informações acerca da tecnologia 
empregada, a carga de circulação nos atrativos, a segurança empregada na operação e os valores 
acordados pelos produtos turísticos, bem como regulamenta a relação entre Agências de 
Turismo, Atrativos Turísticos, Condutores Locais, com o Município de Nova Mutum. 

O sistema interliga o poder público, as agências receptivas e os atrativos turísticos, permitindo o 

monitoramento da atividade turística e produzindo subsídios para o seu planejamento. A Lei define 

os critérios e procedimentos para o cadastramento das agências e dos atrativos estabelecendo, em 
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sua versão original, uma alíquota de 3% do seu valor a ser depositado no Fundo Municipal de 

Turismo. Entretanto, a obrigatoriedade da taxa foi extinguida em 2014 pela Lei municipal 1743.    

Atualmente a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo vem discutindo a desativação do Voucher 

Único, especialmente por ser um sistema concebido para destinos turísticos com grande número de 

visitantes. No caso de Nova Mutum, no âmbito do turismo agrotecnológico, o número médio de 

turistas é baixo e, além disso, o número de visitantes em cada atrativo é definido pelos 

empreendimentos, considerando questões operacionais e de segurança. Destaca-se também que, 

por sua complexidade frente ao fluxo de turistas, o Voucher Único não chegou a funcionar 

efetivamente. Por esses motivos, não se vê a necessidade de controle de visitação frente à 

capacidade de carga do destino e dos atrativos turísticos.   

4.4.3.2.. Lei de criação do Conselho de Turismo 

O Conselho de Turismo de Nova Mutum foi criado pela lei municipal 2135/2017, definindo-o como 

órgão deliberativo, consultivo e de assessoramento do poder público municipal nas questões 

relacionadas ao desenvolvimento turístico. 

A lei prevê uma composição de 13 membros, dos quais seis são representantes do poder executivo e 

os sete restantes representam a sociedade civil organizada: 

I - 01 (um) representante Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo; 

II - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

III - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

IV - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 

V - 02 (dois) representantes da Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum – ACENM, 
preferencialmente vinculados as atividades de Hotelaria e Restaurante; 

VI - 02 (dois) representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Mutum – CDL, 

preferencialmente vinculados as atividades de Casa de Pesca e Agência de Viagens; 

VII - 01 (um) representante do Sindicato Rural de Nova Mutum; 

VIII - 01 (um) representante da Aprosoja;  

IX - 01 (um) representante do Sebrae; 

X - 01 (um) representante da Unemat; 

XI - 01 (um) representante da Associação Cultural e Social de Nova Mutum. 

Dessa forma, em termos legais, dá-se um peso maior para a participação da comunidade nas 

tomadas de decisões relacionadas ao desenvolvimento turístico. Destaca-se que não há 

representante do trade turístico e dos atrativos agrotecnológicos previstos pela lei do Conselho, mas 

dentre os representantes do comércio, dá-se preferência para os empresários ligados à hotelaria, 

restaurantes e agências de viagens, conforme apresentado no item 4.1.4. 

A norma estabelece mandato de dois anos para os membros, permitindo uma recondução. No 

entanto, não estabelece a forma de escolha dos representantes da sociedade civil, matéria que 

também não é abordada pelo regimento interno. 

A lei, em seu artigo 3º, define como objetivo do Conselho “formular a Política Municipal de Turismo, 

visando a criação de condições para o incremento e o desenvolvimento da atividade turística no 

Município de Nova Mutum-MT”. Entende-se que a formulação da Política Municipal de Turismo pode 

ser realizada de forma participativa, com contribuições da sociedade civil, entretanto, é uma 
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atribuição do poder executivo. Em geral, o Conselho atua como órgão fiscalizador, de 

acompanhamento, monitoramento e avaliação da implementação da política. 

Outra questão importante é a falta de um fundo de turismo, vinculado ao Conselho, fato que 

prejudica o caráter deliberativo do órgão. Além disso, a instituição de um fundo poderia abrir 

possibilidades de arrecadação voltadas para a iniciativa privada e programas estaduais e federais, 

diminuindo a dependência de repasses do município.  

4.4.3.2.. Normas de influência indireta 

Além das leis supracitadas, Nova Mutum possui outras normas que podem contribuir para o 

desenvolvimento da atividade turística, em especial a Lei de Concessões, a Lei do Sistema Municipal 

de Cultura e o decreto que regulamenta o tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas. 

A Lei 1597/2012 institui a Política Cultural de Nova Mutum por meio do Sistema Municipal de 

Cultura, formado por uma coordenação – a Secretaria Municipal de Cultura –, instâncias de 

articulação – Conselho Municipal de Cultura e Conferência Municipal de Cultura –, instrumentos de 

gestão, como planos e mecanismos de financiamento e comissões setoriais. A política abre a 

possibilidade de articulação com o turismo ao conceber a cultura em três dimensões: simbólica, 

cidadã e econômica. Pela dimensão simbólica a lei trata das questões de patrimônio cultural, que 

podem ser compartilhadas com os visitantes de Nova Mutum; na dimensão cidadã, a articulação se 

dá pela via contrária, já que o turismo é compreendido como meio de fomentar a cidadania, pelo 

usufruto dos atrativos pelos próprios moradores e pela relação entre visitantes e habitantes de Nova 

Mutum; pela dimensão econômica, a lei define a cultura como um dinamizador social e econômico e, 

nesse sentido, o turismo se configura como uma das possibilidades desta visão se concretizar. 

Especificamente nesse sentido, o desenvolvimento de produtos turísticos a partir de seus bens 

culturais se articula ao que estabelece o artigo 26: “O objetivo das políticas públicas de fomento à 

cultura no Município deve estimular a criação e o desenvolvimento de bens, produtos e serviços e 

a geração de conhecimentos que sejam compartilhados por todos”.  

O decreto 113/2018 busca simplificar processos para micro e pequenas empresas, no sentido de 

desburocratizar os procedimentos de abertura dos empreendimentos, incluindo Nova Mutum na 

REDESIM - Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. 

Considerando que muitas empresas de serviços de apoio ao turismo, bem como comércio voltado 

para os visitantes se enquadram nessas categorias, o decreto se mostra como uma vantagem para o 

desenvolvimento turístico municipal.  
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5. ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

A sustentabilidade é princípio da política de turismo tanto no âmbito nacional quanto na política de 

turismo estadual de Mato Grosso. Com isso, o turismo passou a ter um papel relevante na busca do 

equilíbrio entre o tripé da sustentabilidade, composto pelos elementos econômicos, sociais e 

ambientais.  

A avaliação dos impactos no planejamento estratégico tem por objetivo informar os tomadores de 

decisão sobre as questões ambientais e suas interações com os aspectos sociais e econômicos. A 

análise dos aspectos ambientais no presente plano busca ser efetiva, no sentido de contribuir para 

conservação do ambiente e para o fortalecimento de questões socioambientais a partir de ações do 

plano de turismo de Nova Mutum. Dessa forma, as ações para o desenvolvimento do turismo e os 

empreendimentos turísticos poderão contribuir para a construção de cenários mais sustentáveis em 

Nova Mutum, nos quais os impactos socioambientais negativos sejam evitados ou mitigados e os 

impactos positivos sejam potencializados, obedecendo o princípio da sustentabilidade, ou seja, 

buscando um desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer 

a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações.  

A caracterização ambiental do município foi realizada de modo a embasar a identificação de recursos 

turísticos ambientais, a avaliação da capacidade de gestão ambiental do município e a avaliação dos 

impactos que podem ser gerados pela atividade turística. O método utilizado foi pesquisa 

exploratória a partir de fontes secundárias confiáveis, bem como de fontes primárias de visitas de 

campo.  

Com o objetivo de compatibilizar o PDTTur com os planos, programas e projetos nas três esferas 

administrativas (federal, estadual e municipal) no que tange aos aspectos ambientais foram 

apresentados os planos, programas, projetos e zoneamentos, juntamente com sua interface com o 

turismo. A partir da pesquisa do quadro legal ambiental (item 4.4), foi possível identificar alguns 

planos e programas que tiveram origens em políticas nacionais e estaduais de meio ambiente, as 

políticas em nível municipal estão em consolidação e a implementação de seus instrumentos.   

5.1. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO  

A seleção dos aspectos socioambientais para a análise foi realizada em três etapas, a saber: (i) 

identificação dos aspectos preliminares, (ii) seleção dos aspectos mais significativos para a avaliação 

dos impactos, e, (iii) justificativa do motivo pelo qual alguns aspectos foram excluídos da análise 

ambiental. Assim, primeiramente, foi elaborada uma lista abrangente dos aspectos que poderiam ter 

influência no processo de planejamento do PDTTur de Nova Mutum. Posteriormente, houve a 

seleção dos aspectos prioritários de acordo com a sua proximidade com o processo de planejamento 

em curso e com as características do Município em questão. A Figura 79 apresenta os aspectos 

socioambientais selecionados para a análise e o Quadro 12 contém as justificativas do motivo pelo 

qual alguns aspectos socioambientais foram retirados da lista de aspectos mais relevantes para a 

análise dos aspectos socioambientais. Ressalta-se que as questões sociais e econômicas, analisadas 

em outros itens deste documento, são tratadas aqui sob a ótica ambiental, com ênfase nos impactos 

no meio ambiente e sua gestão.   
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Figura 79: Esquema dos aspectos preliminares da análise socioambiental do PDTTur de Nova Mutum 

 
Fonte: Opah, 2019 

Quadro 12: Justificativa da exclusão de aspectos socioambientais da lista preliminar 

Tema  Aspecto  Justificativa da exclusão  

Água Drenagem O aspecto drenagem foi descrito no item Infraestrutura, incluindo seus 
problemas e ações no âmbito do Plano Municipal de Saneamento Básico 
de Nova Mutum.  

Ar Qualidade do 
ar  

Por seu objetivo e abrangência o PDTTur não exercerá influência de na 
qualidade do ar do município. 

Clima Incidência 
solar e 
Ventilação 

Os objetivos do planejamento do turismo não têm influência positiva nem 
negativa sobre os aspectos climáticos.  

Pop.  Densidade 
demográfica  

A densidade demográfica não irá sofrer impactos devido às atividades 
turísticas, de acordo com análise prévia item 2. 

Incremento na 
População  

Conforme o mesmo item, as estimativas da visitação em Nova Mutum não 
geram incremento significativo na população.  

Cultura  Música, 
eventos e 
cultura local  

Os aspectos culturais são analisados no item 2 pelo seu potencial para o 
desenvolvimento turístico, e não apresentam impactos ambientais 
significativos.   

Comunidades 
tradicionais  

Não há incidência de comunidades tradicionais no território do município 
de Nova Mutum.  

   
Fonte: Opah, 2019 

5.1.1.1..  

5.1.1.1..  
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5.1.1.1.. Água 

Nova Mutum está localizado na Grande Bacia Hidrográfica Amazônica e na sub-bacia 17 (Figura 80 e 

Figura 81, respectivamente). O município faz parte das Unidades de Planejamento e Gestão Alto 

Teles Pires e Arinos, em que está a bacia hidrográfica regional do Rio Juruena-Teles Pires, tendo 

como principais cursos d’água, os Córregos Quebra Anzol, Bujuizinho, Corixo, Mutum, Bujuí e 

Córrego das Antas, além do Ribeirão Carandá e o Rio dos Patos. Quanto aos recursos hídricos 

subterrâneos aflora sedimentos da Formação Utiariti, na região, que está hidrogeologicamente 

inserida no Sistema Aquífero Parecis.  

Figura 80: Bacia Hidrográfica Amazônica e os limites do município de Nova Mutum 

 
Fonte: SEPLAN-MT, 2006.  

Figura 81: Localização do município Nova Mutum na Sub-Bacia 17. 

 
Fonte: SEPLAN- MT, 2006.  
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O Estado de Mato Grosso não possui Agência de Águas e não possui Plano de Bacia Hidrográfica, 
porém, existe o Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai (PRH Paraguai)14, que 
compreende importante parcela do estado de Mato Grosso. Para essa parcela do estado existem 
metas para a realização do enquadramento dos corpos de água em classes, que representa o 
estabelecimento de metas de qualidade da água a ser alcançada, ou mantida, em um segmento de 
corpo de água, segundo a Resolução do CONAMA nº 357/2005.  

Com relação à qualidade da água, foi identificado um resultado de análise de qualidade hídrica 

divulgado para o rio Arinos abrangendo o município de Nova Mutum. Os dados foram obtidos 

através de duas campanhas de monitoramento realizadas, a primeira de março a abril de 1997 e a 

segunda de agosto a outubro de 1997, conforme a Figura 82, cujo ponto de coleta entra na 

classificação “Qualidade Boa”, segundo o Índice de Qualidade das Águas (IQA). Este índice incorpora 

9 parâmetros, como sendo os mais relevantes para serem incluídos na avaliação das águas 

destinadas ao abastecimento público: temperatura da amostra, pH, oxigênio dissolvido, demanda 

bioquímica de oxigênio (5 dias, 20º C), coliformes fecais, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total 

e turbidez, e na apresentação dos resultados não informa a qualidade das margens do rio onde foi 

feita a coleta. Vale ressaltar que o monitoramento da qualidade da água é fundamental para a 

região, dadas as características da produção agrícola com o uso de agrotóxicos, que podem causar 

impactos negativos na qualidade dos corpos hídricos do município.   

Figura 82: Índice de qualidade das águas por ponto de coleta 

  
Fonte: SEPLAN-MT, 2001. 

A qualidade da água das lagoas urbanas e dos reservatórios das Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCH) não é monitorada pela municipalidade, e não existe enquadramento em classes conhecido dos 

corpos d’água urbanos e nem rurais. Apesar de não haver informações sobre a qualidade da água das 

lagoas urbanas, há grande probabilidade de serem impróprios para banho, por não haver rede, 

coleta e tratamento de esgoto em grande parcela do município, conforme detalhado no item 3.3. 

Destaca-se ainda que não foram verificadas placas com proibições para atividades aquáticas e 

banhistas nessas áreas. 

 

14 O PRH Paraguai é uma iniciativa do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e elaborado pela Agência 
Nacional de Águas (ANA), entidade gestora dos recursos hídricos de domínio da União. 
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5.1.1.1.. Solo  

Os principais tipos de solo do município são: Latossolo Vermelho-Amarelo Podzólico e Latossolo 

Vermelho-Escuro e Áreas Quartzosas. Nova Mutum conta ainda com solos do tipo Glei Pouco 

Húmido, Solos Concrecionários e Solos Orgânicos.  

O solo do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo Podzólico está localizado onde ocorreu a expansão da 

monocultura, pela qual o solo sofre danos físicos, químicos e, quando estão sem cobertura vegetal, 

fica vulnerável à degradação e erosão.  

A Figura 83 apresenta as áreas com usos do solo consolidado declarados pelos proprietários no 

Cadastro Ambiental Rural. As áreas consolidadas somam cerca de 441 hectares, sendo 46,25 % da 

área do município. São essas áreas consolidadas que recebem visitantes, motivados pelo turismo 

agrotecnológico de Nova Mutum.  

Figura 83: Áreas com uso do solo consolidado de Nova Mutum. 

 
Fonte: CAR/PMNM, 2019.  

O município de Nova Mutum tem passivos ambientais, que correspondem a toda e qualquer 

obrigação destinada a promover investimento em ações de controle, preservação e recuperação do 

ambiente. Os passivos ambientais ligados ao uso do solo identificados no município são: 

▪ áreas de mineração;  

▪ aterro sanitário;  
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▪ área urbana, pelo fato de o município não dispor de sistema de esgotamento sanitário 

público15;   

As localizações do aterro sanitário e das áreas de mineração se encontram no Mapa 7, sendo áreas 

incompatíveis com atividades turísticas. Há um requerimento de Lavra Garimpeira protocolizado em 

11/10/2018, para mineração de ouro segundo o Sistema de Informações Geográficas da Mineração – 

SIGMINE (2019), que também pode ser verificada no Mapa 7.  Foi constatado o pagamento de multa 

e permissão para pesquisa para antiga área de extração de ouro e diamante (SIGMINE, 2019).  

A mineração pode levar à contaminação de peixes da mesma bacia hidrográfica e levar ao 

comprometimento da piscicultura, caso os níveis de mercúrio sejam considerados elevados. Além 

disso, os insumos agrícolas (adubos e fertilizantes) podem provocar a eutrofização dos corpos d’água 

levando à mortalidade dos peixes. Todavia, não foram encontrados dados de contaminação da vida 

aquática para o município de Nova Mutum. Também deve ser considerado que tais passivos 

ambientais podem inviabilizar a criação de Unidades de Conservação e parques com visitação 

turística na região do seu entorno, devido ao potencial de contaminação. 

 

 

15 Verifica mais informações no item 4.3. Sistema de Esgotamento Sanitário 
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Mapa 7: Áreas verdes protegidas e passivos ambientais. 
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5.1.1.1.. Fauna  

O conhecimento científico da fauna no Estado de Mato Grosso é extremamente escasso (ICMBio, 

2016). Ainda assim, segundo a Embrapa, são 262 espécies de répteis, 251 de mamíferos, mais de 

1.000 espécies de borboletas, cerca de 10 mil de mariposas, 300 de formigas, 139 de vespas, 820 de 

abelhas, 140 gêneros de cupins (EMBRAPA, 2019). 

São conhecidas listas de espécies de vertebrados encontrados com maior frequência no Cerrado, no 

entanto, pouco se sabe do tamanho das populações e das dinâmicas que estabelecem na região. 

Dentre os vertebrados de maior porte, são encontrados em áreas de cerrado a jiboia, a cascavel, 

várias espécies de jararaca, o lagarto teiú, a ema, a seriema, a curicaca, o urubu comum, o urubu 

caçador, o urubu-rei, araras, tucanos, papagaios, gaviões, o tatu-peba, o tatu-galinha, o tatu-

canastra, o tatu-de-rabo-mole, o tamanduá-bandeira e o tamanduá-mirim, o veado campeiro, o 

cateto, a anta, o cachorro-do-mato, o cachorro-vinagre, o lobo-guará, a jaritataca, o gato mourisco, e 

muito raramente a onça-parda e a onça-pintada (EMBRAPA, 2019). Em visita a PCH da Appin foram 

identificados pegadas e fezes confirmando a presença de animais (Figura 84).  

Figura 84: Traços da presença de mamíferos na PCH da Appin 

 
Fonte: OPAH, 2019.  

Dentre os Planos de Ação Nacional para a conservação da biodiversidade localizados no estado de 

Mato Grosso16, foram identificadas duas espécies ameaçadas, uma de tartaruga e outra de lagarto, 

ambas classificadas como vulneráveis a extinção (Figura 85). 

Kentropyx vanzoi é a espécie de lagarto endêmica do Brasil, possui registros apenas nos estados de 

Mato Grosso e Rondônia (COLEÇÃO HERPETOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2019). A região 

onde a espécie ocorre é denominada Arco do Desmatamento, justamente devido às fortes 

perturbações que sofre o ambiente (extração de madeira, pecuária e agricultura em larga escala, 

principalmente plantação de soja). De acordo com imagens aéreas, nos últimos 10 anos essa área 

sofreu aproximadamente 30% de perda vegetação nativa e, dada as características do hábitat onde a 

espécie efetivamente ocorre, suspeita-se que tenha havido a mesma taxa de redução populacional. 

Por essas razões, Kentropyx vanzoi foi categorizada como vulnerável (VU) e a sua distribuição 

geográfica por ser vista da Figura 86 (COLEÇÃO HERPETOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 

2019). Não é conhecida nenhuma ação para a conservação da espécie. 

 

16 Por se tratar de um processo de planejamento do turismo de Nova Mutum e não incluir a coleta de dados primários da 
fauna e da flora, utilizou-se de informações secundárias baseando-se nas diretrizes de PPPs nacionais e regionais. 



 

136 
 

A espécie de tartaruga Podocnemis unifilis cujo nome é popular tracajá, foi classificada como 

“vulnerável à extinção - VU”, pois, suas populações apresentam redução devido à exploração direta e 

à redução de habitat segundo a União Mundial para a Natureza (IUCN) (PLANO DE AÇÃO NACIONAL, 

2010). Segundo o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Quelônios Amazônicos (PAN), caso 

o turismo seja desordenado nas áreas reprodutivas pode ocasionar distúrbios durante o processo de 

nidificação do tracajá no Mato Grosso. Nova Mutum está na área de abrangência do PAN para a 

Conservação dos Quelônios Amazônicos, segundo a Figura 87.  

Figura 85: Espécies vulneráveis a extinção: Indivíduo Kentropyx vanzoi e indivíduos juvenil Podocnemis 
unifilis, respectivamente. 

  
Foto: Rafael Valadão     Foto: Acervo técnico do RAN. 

Figura 86: Distribuição geográfica do Kentropyx vanzoi. 

 
Fonte: COLLI et al., 2013.  
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Figura 87: Área de abrangência do PAN Quelônios Amazônicos. 

 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2010.   

Como pode ser verificado nas figuras acima, o município de Nova Mutum está localizado em áreas de 

abrangência de espécies vulneráveis à extinção e, dessa forma, apresenta potencial para criação de 

unidades de conservação.  

O município de Nova Mutum está na área de extensão da ocorrência de diversas espécies ameaçadas 

de extinção listadas no Quadro 13, que também são áreas de ocorrência em outros estados na União. 

As principais ameaças às espécies em extinção podem ser observadas na Figura 88. 

Quadro 13: Espécies ameaçadas de extinção com área de ocorrência no estado de Mato Grosso e em outros 
estados 

Família  Espécie  Categoria de risco 
de extinção 

Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla Linnaeus (tamanduá-bandeira, papa-

formigas, tamanduá-açú, jurumi, jurumim, bandeira, bandurra) 

Vulnerável (VU) 

Dasypodidae Priodontes maximus, (tatu-canastra, tatu-açú) Vulnerável (VU) 

Tapiridae Tapirus terrestres (anta, anta brasileira) Vulnerável (VU) 

Cervidae Blastocerus dichotomus (cervo-do-pantanal, guaçu-puçu, 

duaçuapara) 

Vulnerável (VU) 

Tayassuidae  Tayassu pecari (queixada, porcão, porco-do-mato) Vulnerável (VU) 

Cebidae Sapajus cay (macaco-prego, macaco-prego-do-papo-amarelo) Vulnerável (VU) 

Canidae Chrysocyon brachyurus (lobo-guará, lobo-de-crina, lobo-de-juba, 

lobo-vermelho, lobo) 

Vulnerável (VU) 

Canidae Lycalopex vetulus (raposa-do-campo, raposinha, raposinha-do-

campo) 

Vulnerável (VU) 

Canidae Speothos venaticus (cachorro-vinagre, cachorro-do-mato-vinagre) Vulnerável (VU) 

Felidae Leopardus guttulus (gato-do-mato) Vulnerável (VU) 

Felidae Leopardus tigrinus (gato-do-mato, gato-macambira, pintadinho, 

mumuninha) 

Em Perigo (EN) 

Felidae Leopardus wiedii (gato-do-mato, gato-maracajá) Vulnerável (VU) 
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Família  Espécie  Categoria de risco 
de extinção 

Felidae Panthera onca (onça-pintada, onça-preta, jaguaretê, yaguaretê, tigre, 

jaguar, canguçu) 

Vulnerável (VU) 

Felidae Puma concolor (onça-parda, suçuarana) Vulnerável (VU) 

Felidae Puma yagouaroundi (jaguarundi, gato-mourisco, gato-vermelho) Vulnerável (VU) 

Mustelidae Pteronura brasiliensis (ariranha, lontra gigante, onça-d’água) Vulnerável (VU) 

Furipteridae Furipterus horrens (morcego) Vulnerável (VU) 

Natalidae Natalus macrourus (morcego) Vulnerável (VU) 

Phyllostomidae Glyphonycteris behnii (morcego) Vulnerável (VU) 

Phyllostomidae Lonchophylla dekeyseri Taddei (morceguinho-do-cerrado) Em Perigo (EN) 

Phyllostomidae Lonchorhina aurita tomes (morcego) Vulnerável (VU) 

Physidae Physa marmorata Guilding (caramujo-de-água-doce) Vulnerável (VU) 

Fonte: Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção ICMBio 

Figura 88: Espécies continentais afetadas pelos principais vetores de ameaça 

 
Fonte: Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção ICMBio 

5.1.1.1.. Flora  

No Centro-Oeste há três biomas: o Cerrado, o Pantanal e parte da Floresta Amazônica, o que torna a 

região muito rica em espécies vegetais. Pesquisas feitas durante mais de uma década resultaram em 

informações sobre 177 espécies nativas com potencial de uso na alimentação, em medicamentos e 

em cosméticos (MMA, 2018).  

A flora do bioma Cerrado é composta por 12.385 espécies de plantas e 4.400 delas são endêmicas, 

ou seja, que nasceram numa região e que são restritas a essa região, como exemplo, pode-se 

destacar: o pequi, pau-terra, barbatimão, ipê, capim-dourado, arnica-do-cerrado, canela-de-ema 

(MMA, 2018). O bioma Amazônia, no norte e oeste de Mato Grosso, comporta 181 famílias de 

angiospermas, 1.331 gêneros e 4.394 espécies (PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS, 2016). 

Além destes táxons, registram-se 31 famílias, 80 gêneros e 219 espécies de outras plantas vasculares, 

distribuídas entre gimnospermas, samambaias e licófitas. Em termos de famílias, o Mato Grosso 

contempla 90,9% das 199 famílias de angiospermas da Amazônia brasileira, 69,2% dos gêneros (total 
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1.924), mas somente 36,1% das espécies (total 12.158). Estes dados são significativos, pois, destacam 

a importância do bioma Amazônia e do Cerrado na riqueza florística da Região Centro-Oeste. 

O município de Nova Mutum, com uma área total de 9.546 km2, com 3.265 km2 do território coberto 

por floresta até 2017, ou seja, 34,21% da área total (INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 

2019). A área total desmatada até 2017 foi de 2.898 km2, que corresponde a 30,36 % da área do 

município. Houve um incremento no desmatamento de 2,7 km2 (0,03%) no período de 2016 a 2017, 

perfazendo 3.372 km2 de área de não floresta.  Nova Mutum foi o 25º município do estado de Mato 

Grosso que mais desmatou no ano de 2017 (INPE, 2018). O desmatamento foi mais intenso no 

município nos anos de 2001 a 2006, como se observa na Figura 89.  

A prática do desmatamento configura-se como uma atividade incompatível com o turismo de 

contemplação da natureza, por outro lado, dada as características da estrutura econômica local e 

regional, favorece a produção agrícola, que em Nova Mutum se destaca o uso de tecnologia aliada a 

produção favorecendo o turismo agrotecnológico.  

Figura 89: Distribuição do incremento e da extensão do desmatamento no período de 2001 a 2017 

 
Fonte: Inpe, 2019.  

O conjunto de áreas classificadas de acordo com as declarações dos proprietários rurais no processo 

de registro do Cadastro Ambiental Rural (CAR) reúne APP, APPs de nascentes, reservas legais, uso 

restrito, vegetação nativa e vereda. O Mapa 7 apresenta as áreas verdes declaradas, que são áreas 

com vegetação, e áreas que deveriam possuir vegetação, que devem passar pelo processo de 

recuperação, segundo o quadro legal. Neste mapa é possível ver que as áreas de vegetação nativa 

declaradas excedem os limites da reserva legal e das APP em algumas partes do território, o que 

pode levar ao interesse de verificar se essas áreas poderiam ser utilizadas para compensação 

ambiental como previsto na legislação ambiental, podendo gerar retorno econômico para os 

proprietários e incremento da economia local.  

As áreas de vegetação nativa, reserva legal e APPs acompanham o curso dos corpos d’água e 

promovem conexões entre as áreas do município, porém, notam-se pequenos fragmentos de 

vegetação isolados em todo o território, como pode ser observado no Mapa 7 e a Figura 90. A 

fragmentação e o isolamento da vegetação prejudicam a manutenção do fluxo de espécies entre 

fragmentos naturais e, consequentemente, a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade. 

A formação de corredores ecológicos pela interligação desses fragmentos, podem mitigar os efeitos 

da fragmentação dos ecossistemas, proporcionando o deslocamento de animais, a dispersão de 

sementes e o aumento da cobertura vegetal.  
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Figura 90: Fragmentos de vegetação isolado 

 
Fonte: Opah, 2019. 

Como pode ser verificado na Tabela 16, que apresenta o quantitativo de cada tipo de área verde 

declarada e as suas respectivas porcentagens em relação à área total, a área de vegetação nativa 

correspondente a cerca de 46% do município e, segundo o INPE, as áreas de florestas perfazem 

34,21% da área total do município17.  

Tabela 16: Tipos de áreas verdes em área e porcentagem do município de Nova Mutum 

Tipos de áreas verdes e áreas para regularização ÁREA (ha)  ÁREA MUNICÍPIO (%) 

APP nascentes 1.267,54 0,13% 

VEREDA 994,21 0,10% 

APP 36.630,34 3,84% 

VEGETAÇÃO NATIVA 435.248,39 45,66% 

RESERVA LEGAL 377.438,04 39,60% 

USO RESTRITO declividade 203,89 0,02% 

TOTAL AREA NOVA MUTUM 953.165,064  89,35% 
Fonte: CAR/PMNM, 2019.  

Diversas formas de turismo podem explorar a flora como atrativo, como o turismo científico, o 

turismo pedagógico, e como as trilhas para contemplação da natureza. Nesse sentido, a vegetação 

nativa preservada de Nova Mutum pode se configurar como um recurso a ser explorado no 

desenvolvimento turístico. É o caso, por exemplo, da Cantina da Uva, onde há presença de árvores 

de porte grande e com densidade vegetal elevada (Figura 91), ou as áreas onde se localizam as PCHs 

Agroverde e APPIN (Figura 92), aspecto tratado no item 2.4. 

  

 

17 Essa diferença pode ter ocorrido pelo método de coleta de dados e por só considerar áreas de florestas em si, 
sendo que as áreas consideradas de vegetação nativa podem incluir áreas de vegetação rasteira, não classificada como 
floresta. 



 

141 
 

Figura 91: Vegetação de borda alta e exuberante da área de verde Cantina da Uva  

 
Fonte: OPAH, 2019. 

Figura 92: Trilha na PCH Appin 

 

 
Fonte: OPAH, 2019. 

Cabe ressaltar a existência de espécies ameaçadas no estado de Mato Grosso, conforme o Quadro 

14, que as apresenta pela sua Classificação Taxonômica, de acordo com a Portaria IBAMA nº 06-N, de 

15 de janeiro de 1992 e Sistema Cronquist de 1988.  
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Quadro 14: Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção do estado de Mato Grosso. 

Família Espécie Autor Bioma  
Anacardiaceae  Myracrodruon urundeuva 

(Aroeira-do-sertão) 
Engl. Cerrado/Caatinga 

Asteraceae Viguiera corumbensis  Malme Cerrado  
 

Fabaceae Amburana cearensis var. 
acreana (Cerejeira, 
cumaru-de-cheiro, 
imburana-de-cheiro) 

(Ducke) J.F. 
Macbr. 

Amazônia 

Lamiaceae Hyptis frondosa  S.Moore Cerrado  

Meliaceae Swietenia macrophylla 
(Mogno, águano, caóba) 

King. Amazônia 

Sapindaceae Talisia subalbens (Cascudo) (Mart.) Radlk. Cerrado 

    

Fonte: MMA 2008 – Anexo 1. 

5.1.1.1.. Paisagem  

De forma geral, a paisagem rural de Nova Mutum é caracterizada por extensas plantações de soja, 

milho, sorgo e algodão (Figura 93). Percebeu-se que as paisagens de Nova Mutum próximas as 

monoculturas têm baixo potencial para contribuir para o desenvolvimento de alguns segmentos 

turísticos, mas é parte da linha de produto do turismo agrotecnológico que vem se consolidando no 

município.   

Figura 93: Monotonia da paisagem representada pelas extensas plantações 

 
Fonte: Opah, 2019.  

Em visita de campo, foi observado que o território do município de Nova Mutum apresenta espelhos 

d’água de beleza natural significativa, bem como corpos hídricos naturais e artificiais que 

proporcionam uma quebra da monotonia da paisagem (Figuras abaixo).   
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Figura 94: Espelhos d'água 
A esquerda, espelho d’água no caminho para os assentamentos; à direita, Espelho d'água e vegetação nativa na área da 
Reserva Técnica. 

  
Fonte: OPAH, 2019. 

Figura 95: Paisagem da PCH da Appin 

 
Fonte: OPAH, 2019.  

Figura 96: Árvores isoladas em meio as monoculturas 

 
Fonte: OPAH, 2019.  

5.1.1.1.. Aspectos socioambientais rurais  

Existe uma inter-relação entre ambiente, economia e área rural, e em Nova Mutum essa relação é 

forte e evidenciada pelo crescimento econômico e retorno financeiro das produções agrícolas que 

utilizam serviços ambientais e promovem alterações na qualidade ambiental das áreas. As alterações 

socioambientais provocadas pelas atividades econômicas na área rural são, principalmente, a perda 

da biodiversidade devido ao desmatamento e o risco de contaminação do solo e dos corpos d’água. 

Esses aspectos, bem como a eutrofização que o uso de agroquímicos pode afetar a qualidade da 

pesca, aspecto relatado por moradores da cidade como relevante culturalmente para Nova Mutum.  
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Por outro lado, a biodiversidade de Mato Grosso é reconhecida como fonte de espécies nativas com 

potencial de uso na alimentação, em medicamentos e em cosméticos, e para o desenvolvimento do 

turismo. Ou seja, pode ser tomada como um ativo ambiental, incrementando a economia local. No 

mesmo sentido, a recuperação da vegetação pode entrar em programas de sequestro de carbono, ou 

servir de compensação ambiental. Dessa forma, as áreas verdes passam a ter valor econômico, além 

de serem responsáveis por serviços ambientais que tem valor, como a disponibilidade hídrica e a 

reserva de produtos medicinais. Há que se considerar também o valor simbólico dessas ações para a 

imagem do segmento do turismo agrotecnológico, bem como dos empreendimentos que o integram, 

pelo viés da sustentabilidade.  

5.1.1.1.. Aspectos socioambientais urbanos  

De acordo com o detalhamento das características do saneamento básico no item 3.3, verifica-se que 

Nova Mutum não possui sistema de coleta e tratamento de esgoto, sendo comum o uso de fossa 

séptica, fossa negra e sumidouros, com incidência de lançamento de esgoto a céu aberto. Os 

impactos gerados pela deficiência do saneamento básico são mal cheiro no interior dos domicílios e 

prédios, a contaminação do solo e a potencial contaminação dos corpos hídricos subterrâneos e 

superficiais. Essa situação pode ter impacto negativo na qualidade de vida dos moradores e turistas. 

As instalações e espaços de infraestrutura urbana são destinados aos serviços públicos de educação, 

saúde, cultura, assistência social, esportes, lazer, segurança pública, abastecimento, serviços 

funerários e congêneres. O Plano Mutum prevê várias obras de infraestrutura como escolas, postos 

de saúde e estradas, porém, sem avaliar adequadamente o impacto ambiental e social associado na 

infraestrutura urbana. O instrumento de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) não está 

implementado no município, poderia ser uma alternativa para lidar com esses tipos de impactos.  

O uso e ocupação do solo no município vem se modificando intensamente, com a abertura de vias, 

novos lotes residenciais e industriais e com a instalação de duas usinas de bioenergia. Os 

loteamentos e a instalação das usinas foram alvo de licenciamento, prevendo-se a avaliação dos 

impactos por meio de EIA/RIMA, sendo a SEMA-MT o órgão responsável pelo processo. No entanto, 

no nível municipal, os impactos sobre a vizinhança não são avaliados de modo efetivo e participativo, 

visto que o EIV não foi regulamentado no município. Até o momento, o município emite alvarás de 

funcionamento e licenças ambientais de algumas atividades com menor proporção de impacto.   

Segundo relatos de moradores da cidade, processo de ocupação pode estar gerando a valorização 

acelerada dos imóveis urbanos, entretanto, não se verifica a expansão desordenada de malha urbana 

causada por esse fenômeno. Como mencionado no item 3.7, a área urbana tem bom sistema de 

iluminação. Entretanto, verifica-se que as áreas verdes em loteamentos novos ainda são pouco 

iluminadas. 

Foram identificadas práticas de sustentabilidade nos estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços do município de Nova Mutum, tais como, separação dos resíduos sólidos, uso da energia 

solar, e reuso de água, como será discorrido no item seguinte.  

5.2. GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA  

A gestão ambiental pública é caracterizada por planejamento e ações do poder público federal, 

estadual e municipal a partir de uma política ambiental, que dispõe de diretrizes e instrumentos que 

visam alcançar a melhoria do ambiente. A partir do quadro legal descrito no item 4.4 e de uma 

pesquisa realizada em buscadores online foi possível identificar algumas práticas administrativas, 



 

145 
 

com seus objetivos, metas e compromissos do município e nas outras esferas administrativas, que 

foram descritos a seguir. Descreve-se também os órgãos e instituições públicas nas esferas federal, 

estadual e municipal, de modo a avaliar a capacidade institucional de gestão ambiental pública.    

5.2.1. Planos e Programas e projetos de gestão ambiental pública 

▪ Os planos, programas e projetos que fazem parte da gestão ambiental pública foram 
listados e descritos com o objetivo de compreender a assimilar seus princípios e ações 
no presente plano de turismo de Nova Mutum.  Segue a lista dos instrumentos da 
gestão ambiental pública: 

▪ Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura 
(TIRFAA); 

▪ Plano Nacional sobre Mudança no Clima (PNMC); 

▪ Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 
(PPCDAM); 

▪ Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA); 

▪ Programa Produzir, Conservar e Incluir (PCI);  

▪ Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade (EPANB);  

▪ Plano de Ação Nacional para a conservação dos Quelônios da Amazônia (PAN);  

▪ Programa de Recuperação Ambiental (PRA);  

▪ Plano de Ação para prevenção e controle do desmatamento e Queimadas do Estado 
de Mato Grosso (PPCDQ-MT);  

▪ Projeto Alternativas ao Desmatamento e às Queimadas (PADEQ) da Secretaria Técnica 
do Subprograma Projetos Demonstrativos (PDA) - Projeto Beija-flor.  

O TIRFAA tem por objetivo a conservação e o uso sustentável dos recursos fitogenéticos para a 

alimentação e a agricultura e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados de sua 

utilização, em harmonia com a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). O documento Espécies 

Nativas da Flora Brasileira de Valor Econômico Atual ou Potencial contribui para o resgate desses 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, particularmente no que se refere à promoção do 

uso sustentável de componentes da biodiversidade. Essa publicação traz um levantamento das 

espécies relevantes, do ponto de vista das suas características medicinais, ornamentais, alimentícias 

e aromáticas, da Região Centro-Oeste, na qual o estado de Mato Grosso representa importante 

papel (MMA, 2018).  

O Plano Nacional sobre Mudanças do Clima apresenta metas de redução de emissões de gases de 

efeito estufa, além de outros ganhos ambientais e benefícios socioeconômicos, tais como, a redução 

do índice de desmatamento anual da Amazônia. A partir de 2008, o Plano de Ação para a Prevenção 

e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM), inaugurou um novo patamar de 

relacionamento com os estados da Amazônia, a partir do apoio na elaboração de Planos Estaduais de 

Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas (PPCDQ). Assim, o PPCDQ-MT segue os 

mesmos princípios e diretrizes do Plano em nível federal, e estabelece metas de redução do 

desmatamento, constituindo instrumentos fundamentais no enfrentamento à problemática da 

mudança do clima. Entre outras ações de conservação do PNMC, está o programa ARPA que tem por 

objetivo promover a conservação e a proteção permanente de milhões de hectares por meio da 
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criação, da expansão e do fortalecimento de UCs na Amazônia, com duração prevista na fase 3 de 

2014 a 2039.  

Além do PPCDQ, o Estado de Mato Grosso possui iniciativas voltadas para a redução dos impactos do 

clima, como a Estratégia: ‘Produzir, Conservar e Incluir”, que visa aumentar a eficiência da produção 

agropecuária e florestal, a conservação dos remanescentes de vegetação nativa, recomposição dos 

passivos ambientais e a inclusão socioeconômica da agricultura familiar e a redução de emissões e 

sequestro de carbono, mediante o controle do desmatamento e o desenvolvimento de uma 

economia de baixo carbono. 

Em nível nacional, a Estratégia e Plano para a Biodiversidade (EPB) é uma ferramenta de gestão 

integrada de ações que visam conservar a biodiversidade e usar sustentavelmente os componentes 

da biodiversidade, assim como fazer justa e equitativa repartição dos benefícios do uso da 

biodiversidade, compromisso assumido pelo Brasil no âmbito da Convenção sobre Diversidade 

Biológica. Nesse sentido, o Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de 

Extinção (PAN), elaborados com a finalidade de definir ações para conservação e recuperação de 

espécies ameaçadas de extinção e quase ameaçadas, no caso de Nova Mutum o PAN visa a 

conservação dos quelônios amazônicos, descrito no item 5.1.  

O Plano de Regularização Ambiental visa regularizar passivos ambientais e/ou infrações cometidas 

antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação. Uma grande linha de ação 

desse plano é o Cadastramento Ambiental Rural - CAR, que permite aos estados e municípios mais 

eficácia no monitoramento de sua cobertura vegetal, a possibilidade de responsabilizar aqueles que 

praticam ilícitos relacionados ao descumprimento do Código Florestal, além de constituir a base para 

uma estratégia de transição para a sustentabilidade das atividades produtivas.  

O PDA Projeto Beija-flor é um componente do Programa Piloto para a Proteção das Florestas 

Tropicais do Brasil, implementado pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Ministério do 

Meio Ambiente, sendo coordenado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lucas do Rio Verde e 

o município de atuação do projeto é Nova Mutum. Os projetos apoiados pelo PDA objetivam 

viabilizar novos modelos de preservação, conservação e utilização racional dos recursos naturais da 

Amazônia, visando à melhoria da qualidade de vida da população local.    

De acordo com os elementos da gestão pública apresentados, percebeu-se certo encadeamento 

entre as instâncias administrativas, ou seja, os planos e programas nacionais se desenrolam em 

planos e programas e projetos estaduais e municipais. Dessa forma, existe uma articulação entre as 

esferas administrativas para a conservação, principalmente da flora, por meio do programa de 

regularização ambiental e dos planos para controle do desmatamento e das queimadas. As ações 

estratégicas para proteção da fauna têm foco em espécies ameaçadas de extinção, porém, 

indiretamente protegendo as áreas verdes protegem-se os habitats dos animais do local. Dessa 

forma, a adesão do atual plano de turismo aos planos e programas apresentados é vista como um 

encadeamento necessário para consolidação dos princípios internacionais e nacionais de 

sustentabilidade, com foco na preservação da flora e na criação de UCs. Como não foram 

identificados dados que apontassem a presença de espécies ameaçadas de extinção no território do 

município de Nova Mutum, sugere-se a realização de pesquisas com esse foco.  

Além disso, a gestão ambiental pública e suas ações que visam alcançar a melhoria do ambiente 

podem afetar o turismo na medida em que as áreas de foco da gestão podem servir de áreas para 

visitações e atividades turísticas. Em sentido oposto, as atividades turísticas podem gerar impactos 

em elementos de interesse ambiental objeto das ações da gestão ambiental. Dessa forma, as 
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medidas de proteção ambiental podem afetar o desenvolvimento do turismo positivamente, 

eliminado ou mitigando os impactos ambientais. Por outro lado, atividades turísticas como 

restaurantes a beira d’água, hotéis, entre outras são interessantes para o turismo, porém, o Código 

Florestal proíbe a utilização de APP e Reservas Legal para atividades dessa natureza, cujas atividades 

devem passar por licenciamento em âmbito estadual.  

A Prefeitura Municipal de Nova Mutum, além de participar de programas de gestão ambiental 

vinculadas à esfera federal e estadual, vem realizando algumas ações para a melhoria das condições 

ambientais da área urbana. Dentre elas destaca-se a recuperação do fundo de vale do córrego 

Bujuizinho, na área central da cidade, com o replantio de vegetação e paisagismo para uso público. 

Há também ações de educação ambiental, resgate de animais silvestres, dentre outras atividades. 

Entretanto, essas ações não são estruturadas formalmente como projetos ou programas e são pouco 

divulgados para a população. A elaboração e a divulgação de projetos e programas com objetivos e 

prazos definidos são úteis para aumento da comunicação e integração dos departamentos 

municipais e facilita a verificação e comprovação do atingimento das metas e ações dos planos 

municipais, assim como, auxilia na elaboração de planos municipais como o atual plano de turismo. 

Os quadros abaixo apresentam os objetivos, metas e sua interface com o turismo dos planos e 

programas por esfera administrativa: federal, estadual e municipal.  

Quadro 15: Planos, programas de gestão ambiental em âmbito federal 

Objetivos  Metas  Interface com o turismo 
Plano Nacional sobre Mudanças do Clima (1) 
Reduzir emissões de gases de 
efeito estufa 

Redução de 80% emissões de gases 
de efeito estufa até 2020  

O aumento das fontes de energias 
renováveis, por meio das usinas 
hidrelétricas proporcionam o controle 
de cheias, piscicultura, turismo, 
navegação, irrigação e abastecimento 
etc. 

Programa Áreas Protegidas da Amazônia (2) 
Promover a conservação e a 
proteção permanente de 
milhões de hectares 

Apoiar a criação de 6 milhões de ha 
de UCs e consolidar 60 milhões de 
ha de UCs 

As visitações e o comércio nas UCs 
são importantes.   

Programa Produzir, Conservar e Incluir(3) 
Captar recursos para o Estado 
de Mato Grosso para a 
expansão e aumento da 
eficiência da produção agrícola 
e da conservação dos 
remanescentes de vegetação 
nativa e redução de emissões e 
sequestro de carbono  

Manter 60 % da cobertura de 
vegetação nativa do Estado de 
Mato Grosso; 
Reduzir em 90% o desmatamento 
na floresta; e 95% o desmatamento 
no cerrado e eliminar o 
desmatamento ilegal até 2020; 
Compensar 1M ha de área passível 
de desmatamento legal 

Não encontrado 

Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a biodiversidade (4) 
Reduzir as causas fundamentais 
de perda da biodiversidade, 
para permitir a conservação 
das espécies e dos 
ecossistemas, assim como a 
vida e o bem-estar humano. 

20 metas Nacionais 
Até 2020, popularizar os dos 
valores da biodiversidade e das 
medidas para conservá-la e utilizá-
la. 
Até 2020, disseminar e fomentar a 
incorporação de práticas de manejo 
sustentáveis na agricultura e do 
manejo da fauna, flora e florestas 
 Até 2020, serão conservadas pelo 

Disseminar às práticas de turismo 
responsável. 
Unir o segmento do turismo com os 
produtores rurais pela conservação da 
natureza. 
Garantir a manutenção das belezas 
naturais e beneficiar a economia local. 
Realizar intercâmbios com 
experiências de iniciativas 
sustentáveis de etnoturismo e de 
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Objetivos  Metas  Interface com o turismo 
menos 30% da Amazônia.  ecoturismo. 

Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Quelônios Amazônicos(5) 
Aperfeiçoar as estratégias de 
conservação para os quelônios 
amazônicos.  

Evitar a extinção de espécies  Elaborar diagnóstico do impacto do 
turismo em áreas com dados que 
possam subsidiar as instituições 
responsáveis pelo ordenamento 
dessas atividades.  

Programa de Regularização Ambiental (6) 
Regularizar passivos ambientais 
e/ou infrações cometidas 
relativas à supressão irregular 
de vegetação  

Não identificada  Não identificada  

   
Fonte: (1) Brasil, 2007; (2) MMA, 2019 (3) Produzir, Conservar e Incluir, 2019; (4) MMA, 2017; (5) MMA, 2010; (6) Programa 
de Regularização Ambiental, 2019.    

Quadro 16: Plano de gestão ambiental em âmbito estadual  

Objetivos  Metas  Interface com o 
turismo 

Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado de Mato Grosso 
(PPCDQ-MT)  

Eliminar o desmatamento ilegal e reduzir as emissões de CO2 e 
outros GEEs associados ao desmatamento e queimada de 
vegetação nativa; geração de emprego e renda e fortalecimento da 
equidade social, associados à conservação de florestas; 
fortalecimento do sistema estadual de gestão florestal; aumento da 
competitividade de produtos do setor agropecuário e florestal de 
Mato Grosso, em mercados nacionais e internacionais; e 
envolvimento do Estado de Mato Grosso em novos mecanismos de 
cooperação internacional.  

Desmatamento 
Ilegal Zero.  
Projeção 
quantitativa 

Não identificada 

   

Fonte: SEMA-MT, 2009.  

Quadro 17: Projeto de gestão ambiental em âmbito municipal 

Objetivos  Metas  Interface com o 
turismo 

Projeto Alternativas ao Desmatamento e às Queimadas (Padeq) - Projeto Beija-flor 
Proteger e conservar as áreas 
de preservação permanente 
em assentamentos rurais, 
incorporando 
alternativas produtivas 
sustentáveis. 

META01: Organização e gerenciamento do projeto; 
META02: Mobilização e capacitação de 40 lideranças locais 
em sistemas de produção alternativos; 
META 03: Reflorestamento de 36 ha de áreas de 
preservação permanente; 
META04: Implantação de três sistemas de produção 
sustentável; 
META05: Avaliação, Monitoramento e Divulgação. 

Não identificada  

   
Fonte: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LUCAS DO RIO VERDE/STR LRV, 2005.  

5.2.2. Órgãos e instituições públicas  

Em âmbito federal, o IBAMA é o principal órgão ambiental com atribuições de realizar a gestão 

ambiental e realiza o controle e fiscalização das atividades poluidoras por meio do Cadastro Técnico 

Federal obrigatório para pessoas físicas e jurídicas, que exercem atividades potencialmente 

poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais e/ou Atividades e instrumentos de defesa 
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ambiental. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT) é responsável pelas 

práticas de gestão ambiental pública a nível estadual. A SEMA-MT é dividida em Adjunta de Gestão 

Ambiental, Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos e Administração Sistémica.  

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SAMA é o órgão responsável pela gestão 

ambiental em Nova Mutum. Atualmente possui 22 funcionários (um deles está dispensado por 

exercer função de vereador), sendo 16 efetivos e 06 contratados. A composição da SAMA é descrita 

no Quadro 18, apresentado a seguir, por ordem de função. 

Quadro 18: Equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente  

Nome Cargo Função Formação Regime  

Renato Francisco 
Kremer 

 Secretário de Agricultura e 
Meio Ambiente 

Secretário  Superior Completo  Contratado 

Jakson Luiz Pessatto  Supervisor Ambiental 
Analista e 
Supervisor 

Eng. Agrônomo  Contratado 

Francisco Morais 
Filho 

Técnico Agrícola 
Coordenação do 
Reciclo 

Técnico Agrícola Efetivo 

Gilson da Costa 
Sousa 

Coordenador de 
Departamento 

Coordenador de 
Campo 

Superior Incompleto Efetivo 

Genildo Pereira da 
Silva 

Coordenador de 
Departamento 

Coordenador do 
Viveiro 

Ensino médio 
completo 

Contratado 

Larisse Cristina do 
Valle Dilelis 

Coordenadora de 
departamento  

Coordenadora de 
projetos 

Gestora Ambiental Contratada 

Larissa Begosso 
Coordenador de 
departamento 

Analista Eng. Ambiental Contratada 

Erika Neumann Biólogo Analista Biologia Efetivo 

Claudia Gomes da 
Silva 

Engenheiro Ambiental Analista Eng. Ambiental Efetivo 

Anderson Luiz de 
Oliveira Celestino 

Veterinário Veterinário Veterinário Efetivo 

Leticia Buscioli 
Capistrano 

Veterinária 
Veterinário do 
Abrigo cães e 
gatos 

Veterinária Efetiva 

Amanda Favareto 
Caires Caneppele 

Assessora Técnica Assessoria  Eng. Ambiental Contratada 

Maicon Domingues 
de Vargas 

Engenheiro Agrônomo 
Assessoria 
Agronômica  

Eng. Agrônomo Efetivo 

Osmar Isoton Engenheiro Agrônomo 
Ausente 
(vereador) 

Eng. Agrônomo Efetivo 

João Gustavo Une 
Beppu 

 Engenheiro Florestal Fiscal Eng. Florestal Efetivo 

Alexandre Dalton 
Preuss 

Fiscal  Fiscal Zootecnista Efetivo 

Roberto Gruber Técnico Agrícola Fiscal Técnico Agrícola Efetivo 

Adauto Assunção da 
Silva 

Ajudante Geral Jardinagem 
Ensino fundamental 
incompleto 

Efetivo 

Irineo Borges da 
Silva 

 Motorista de veículos 
especiais 

Motorista 
Ensino médio 
completo 

Efetivo 

Raimundo Nonato 
da Silva Filho 

Motorista Motorista 
Ensino médio 
completo  

Efetivo 

José Eduardo 
Paulino Gomes 

Tratorista Tratorista 
Ensino médio 
completo 

Efetivo 

          
Fonte: SAMA Nova Mutum, 2019. 
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Do total dos componentes, 16 possuem ensino superior completo, nas áreas de engenharia 

ambiental, engenharia florestal, biologia, agronomia e veterinária. Sendo assim, o corpo técnico 

possui um perfil qualificado e diversificado, cobrindo as necessidades para a gestão da agricultura e 

do meio ambiente. Dentre as funções, 06 são de coordenação, contando como Secretário, 08 são 

analistas e assessores, 01 técnico voltado para a área administrativa, 3 fiscais e 04 técnicos para 

funções auxiliares. A fiscalização é realizada por um engenheiro florestal e dois técnicos agrícolas, 

que segundo os técnicos locais não são suficientes para atender toda a extensão territorial de Nova 

Mutum. Identifica-se que, apesar do perfil diversificado do corpo de funcionários, a gestão poderia 

se beneficiar com capacitações em temas relacionados à gestão ambiental. 

A responsabilidade de polícia ambiental é da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, porém não há 

polícia ambiental em Nova Mutum. Dessa forma, a eficiência da fiscalização depende de denúncia e 

de verificação pelos próprios fiscais da SAMA. Cabe ressaltar que a política estadual ambiental de 

Mato Grosso busca municipalizar várias atribuições de fiscalização e licenciamento, algumas delas já 

são realizadas pela SAMA, fundamentadas na lei municipal 2024/2016 e pelos decretos municipais 

30/2019 e 31/2019. O decreto 31/2019 propõe uma forma simplificada de licenciamento para 

atividades com reduzido impacto ambiental, a saber: condomínios plurifamiliares com menos de 150 

unidades, condomínios comerciais com menos de 300 unidades e Comércio varejista de produtos 

farmacêuticos sem manipulação de fórmulas. Pela extensão da área rural e sua importância 

ambiental, atualmente pode haver uma sobrecarga no serviço de fiscalização ambiental. E conforme 

o aumento de atribuições e empreendimentos a serem fiscalizados, há a necessidade de se rever o 

número de fiscais e a estrutura física e de equipamentos da SAMA. 

A gestão ambiental é feita de forma participativa através do Conselho Municipal de Meio Ambiente – 

COMDEMA, instituído na sua forma atual em 2016. De acordo com a SAMA, o Conselho foi 

reorganizado em 2019 para aumentar sua efetividade. As reuniões estão programadas para 

acontecer bimestralmente, mas essa periodicidade pode se alterar conforme as pautas e seus 

respectivos prazos. As pautas mais tratadas pelo Conselho se referem ao licenciamento ambiental. 

De acordo com a SAMA, todas as decisões sobre a outorga de licenças ambientais passam pelo 

COMDEMA. Atualmente o Conselho é composto por representantes de:  

▪ Câmara dos Diretores Lojistas 

▪ Sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Nova Mutum 

▪ Sindicato Rural de Nova Mutum 

▪ Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 

▪ Secretaria de Infraestrutura e Obras 

▪ Secretaria de Educação e Cultura 

▪ Secretaria de Saúde 

▪ Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso 

▪ Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural. 

Essa composição difere da proposta pela legislação, que prevê a participação de 16 representantes, 

dos quais 7 são sociedade civil organizada. Dos nove representantes atuais, apenas três representam 

a comunidade e, nesse sentido, aventa-se a possibilidade de haver outras entidades de interesse 

para a proteção do meio ambiente, tais como a Associação de Engenheiros e Arquitetos, já prevista 



 

151 
 

na lei que estrutura o Conselho, ou Organizações Não Governamentais que atuam na área. Além 

disso, a falta de um representante da Secretaria de Planejamento pode indicar uma fragilidade, já 

que muitas questões relacionadas ao meio ambiente são articuladas ao planejamento territorial e 

vice-versa.  

5.3. GESTÃO AMBIENTAL PRIVADA 

A gestão ambiental privada, definida como o uso de práticas e métodos administrativos adotados 

pelas empresas, visam reduzir ao máximo o impacto ambiental das suas atividades econômicas, 

sendo as principais práticas de gestão ambiental divididas em mercadológicas, aquelas exigidas pelo 

mercado, e as obrigatórias que são exigências oriundas do quadro legal (item 4.4).  Entre as práticas 

de gestão ambiental voluntárias que visam garantir a permanência das empresas no mercado está a 

certificação ISO 14.001 da Organização Internacional para Padronização, em inglês International 

Organization for Standardization, os relatórios de sustentabilidade, as avaliação de impacto 

voluntárias, as certificações de produção sustentáveis, como a  Certificação pelo Padrão RTRS de 

Produção de Soja Responsável, o Selo Algodão Social, selo Combustível Social.  

A principal certificação utilizada pelas empresas do Município de Nova Mutum é a ISO 14.0001, que 

corresponde a um conjunto de normas técnicas e administrativas que estabelece parâmetros e 

diretrizes para a gestão ambiental para as empresas do setor privado e do setor público. Com relação 

às empresas inseridas no projeto do Turismo Agrotecnológico, dos 10 atrativos, 05 possuem 

certificações, a saber: 

▪ Terra Santa Agro - Certificação RTRS (Round Table Responsible Soy) e Certificação 

"Algodão Social". 

▪ Bungue - ISO 14001 e todo efluente líquido é recuperado, tratado dentro da unidade.  

▪ One Foods BRF -ISO 14001 

▪ Grupo Bom Jesus - Certificação "Algodão Social". 

▪ Frigorífico Excelência - ISO 14001 

As atividades características do turismo não possuem nenhum tipo de certificação ambiental. 

Entretanto, vale ressaltar que 5 de 19 empresas pesquisadas realizam ações de gestão ambiental 

como: (i) uso de energia solar; (ii) reaproveitamento de água; e (iii) separação de resíduos sólidos.  

5.4. PLANEJAMENTO E CONTROLE TERRITORIAL  

O ordenamento territorial tem influência direta sobre as atividades turísticas, pois o 

desenvolvimento de potenciais produtos, a manutenção e sustentabilidade dos atrativos atuais 

dependem de instrumentos de planejamento e controle do território. Nesse sentido, analisa-se a 

seguir o programa federal de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, o Zoneamento 

Socioeconômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso, o zoneamento integrante do Plano Diretor 

Municipal e o dispositivo de Estudo de Impacto de Vizinhança. Também são analisadas as 

possibilidades de implantação de Unidades de Conservação, integrantes ou não do SNUC. 

 

 

http://www.responsiblesoy.org/?page_id=518&lang=pt
http://www.responsiblesoy.org/?page_id=518&lang=pt
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5.4.1. Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade 

A definição das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade é um instrumento da política 

ambiental federal, instituída pelo decreto federal 5092/2004. Abrange os principais biomas 

brasileiros, dentre eles o da Amazônia e do Cerrado, que caracterizam a fauna e flora de Nova 

Mutum, e tem como objetivo o “planejamento e implementação de ações como criação de unidades 

de conservação, licenciamento, fiscalização e fomento ao uso sustentável”18. A análise se dará a partir 

do mapeamento realizado na primeira atualização em 2007, mas ressalta-se que essas áreas estão 

passando por um processo de revisão iniciado em 2018. 

Segundo a classificação de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade (MMA, 2007), 

Nova Mutum está localizada em área com importância muito alta em relação à biodiversidade na 

região do Alto Rio Arinos, composta pelo bioma cerrado (Mapa 8). Segundo a descrição dessa área, 

as oportunidades identificadas, foram: beleza cênica, e potencial de turismo ecológico e existência 

de demandas sociais em prol da conservação, sendo as principais ameaças o desmatamento e 

expansão agrícola sem controle ambiental. O Plano de ação proposto na atualização realizada em 

2007 define as seguintes ações para essa área, cuja prioridade é muito alta:  

• Ação 19: Levantamento e documentação do conhecimento tradicional associado ao uso dos 

recursos biológicos.  

• Ação 210: Recuperação restauração de áreas degradadas 

• Ação 311: conservação de espécies de uso agrícola e extrativista junto a comunidades locais 

e população indígena. 

• Ação 412: Capacitação de pessoal técnico para a gestão de unidades de conservação. 

• Ação 513: Realização de inventário taxonômico de espécies de plantas, animais e 

microrganismos.  

• Ação 614: Levantamento da diversidade de espécies silvestres semelhantes com espécies 

cultivadas, domesticadas e de valor potencial (medicinal, cultivo, pesquisa científica, fonte de 

proteína).  

Nova Mutum possui outra área classificada como prioritária em relação à biodiversidade, ainda na 

bacia do Rio Arinos, mas no bioma da Amazônia, também classificada como de importância muita 

alta (Mapa 8). De acordo com o relatório das Áreas Prioritárias, há oportunidade de criação da 

unidade de conservação nessa área e são mencionadas como ameaças a expansão da fronteira 

agrícola, rodovias e atividades garimpeiras. As ações com prioridade muito alta definidas foram:  

• Ação 19: Identificação de áreas para conservação. 

• Ação 210: Recuperação de áreas para conservação. 

• Ação 311: Monitoramento e combate ao desmatamento. 

• Ação 412: Avaliação de Impacto de projetos e ações de desenvolvimento, particularmente 

sobre a diversidade biológica.  

• Ação 513: Capacitação de pessoal técnico para a gestão de unidades de conservação 

 

18 http://areasprioritarias.mma.gov.br/ 
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• Ação 614: Criação ou ampliação de incentivos a comunidades relacionadas com a 

conservação ou o uso sustentável da biodiversidade ecológica.  

As ações estratégicas para a conservação da biodiversidade podem contribuir para a preservação de 

recursos turísticos ambientais, principalmente em relação à identificação de áreas para a 

conservação e criação de UCs, juntamente com a capacitação técnica para a sua gestão, além da 

recuperação de áreas degradadas.  

Também vale destacar que parte considerável da área do município é composta de vegetação nativa, 

cerca de 46% (Tabela 16), e uma porção significativa dessa vegetação está em áreas prioritárias para 

a conservação do bioma cerrado e Amazônia (Mapa 8), demostrando o reconhecimento a nível 

nacional dessas áreas como de alta prioridade para a conservação, cenário em que o turismo pode se 

configurar como uma oportunidade e o desmatamento, a mineração e a expansão agrícola sem 

controle são as ameaças. No primeiro caso, a identificação taxonômica das espécies de plantas, 

animais e microrganismos podem elevar o interesse turístico por conhecer espécies endêmicas, raras 

e únicas. Por outro lado, em Nova Mutum se constata que as áreas de interesse de mineração, 

identificadas no Mapa 7, estão localizadas nas áreas prioritárias para a conservação da 

biodiversidade definidas na esfera federal, e podem ser consideradas com grandes ameaças à 

conservação.  

Nas áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, no sentido de melhorar a qualidade dos 

remanescentes florestais, torna-se importante a interligação das áreas verdes e a formação de 

corredores ecológicos.  
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Mapa 8: Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade 
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5.4.2. Zoneamento Socioeconômico-ecológico de Mato Grosso 

O Zoneamento Socioeconômico-ecológico de Mato Grosso – ZSEE/MT começou a ser elaborado em 

1989 como Zoneamento Agroecológico e, a partir dessa primeira versão, foi modificado e 

complementado até ser validado em 2008 por entidades públicas e privadas do estado e 

transformado em lei estadual em 2011. Esse trabalho foi revisado e ampliado em 2018, orientado 

pelo Parecer da Comissão Coordenadora do ZEE no Território Nacional – CCZEE. A versão revisada 

ainda não foi promulgada na forma de lei, portanto, a análise será realizada com base no ZSEE/MT 

instituído pela Lei 9523/2011, e que consta da base de dados do Estado de Mato Grosso e do 

Ministério do Meio Ambiente. 

Conforme Mapa 9, o município de Nova Mutum é abrangido por duas categorias e três 

subcategorias: na categoria das Áreas com estrutura produtiva consolidada ou a consolidar, verifica-

se a subcategoria 1.1.1 – Áreas com predomínio de agricultura de alta tecnologia e em menor escala 

da pecuária, agroindústria e atividades madeireiras; na categoria das Áreas que requerem 

readequação dos sistemas de manejo, observa-se as subcategorias 2.1.3 - Áreas que requerem 

manejo específico pelo elevado potencial hídrico e 2.2.12 Áreas que requerem manejos específicos 

pelo elevado potencial florestal. 

A subcategoria 1.1.1 abarca cerca de 3.442,81 km2, ou seja, 36,1% do território municipal, 

caracterizada pelo predomínio de cultivo de grãos impulsionada por técnicas produtivas modernas. 

São essas características que resultam no potencial de turismo agrotecnológico de Nova Mutum. 

Para essa área o ZSEE recomenda ações voltadas para a sustentabilidade ambiental e econômica, 

compatibilizando-se o uso do solo com a capacidade de suporte do território. Também prevê ações 

de controle e monitoramento de defensivos agrícolas e regularização ambiental das propriedades. 

A subcategoria 2.1.3 atinge 4.923,34 km2, perfazendo 51,7% do território municipal, possui 

nascentes e zonas de recarga das bacias dos rios Amazonas e Paraguai e, por esse motivo, são 

suscetíveis à contaminação hídrica por substâncias poluentes. Apresentam fragilidade à erosão e, 

portanto, o manejo inadequado do solo pode provocar ravinas e voçorocas. O instrumento aponta 

que, além da necessidade de preservação e de manejo sustentável dos recursos hídricos, essa área 

pode apresentar potencial para ecoturismo. 

A subcategoria 2.2.12 abrange 1.164,74 km2 – 12,2% do território municipal – caracterizada pelo 

potencial para atividades agrícolas, mas com capacidade moderada de suporte, ou seja, possui maior 

fragilidade ambiental. Em Nova Mutum, percebe-se que a região possui uma concentração 

considerável de mata nativa, interligando-se com outras áreas preservadas no seu entorno (Figura 

97).  
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Figura 97: ZSEE – áreas de elevado potencial florestal e possibilidade de formação de biocorredores 

 
Fonte: Google Earth / ZSEE / Opah, 2019 

Ressalta-se que as áreas prioritárias de conservação citadas no item anterior coincidem com as 

subcategorias 2.1.3 e 2.2.12, reforçando a diretriz de preservação da mata nativa remanescente 

nessas áreas, inclusive por ter impacto na recarga de aquífero e na qualidade dos recursos hídricos 

da região. Além disso, segundo o Caderno 1 - Metodologia Geral e Cenários do ZSEE (2018) o Rio 

Arinos, no município de Nova Mutum, possui solos arenosos susceptíveis à erosão e as ações 

recomendadas são a proteção da cobertura florestal, investimentos em prevenção de incêndios 

florestais e restrições ao uso do solo. 

Como pode ser verificado no Mapa 9, a sede urbana e a maior parte dos recursos e atrativos 

turísticos estão localizados na subcategoria 1.1.1 – ou seja, áreas de consolidação da agricultura e 

agroindústria – denotando compatibilidade de usos. Dos atrativos atuais e potenciais identificados, 

apenas 06 estão localizados em áreas de maior fragilidade ambiental (subcategoria 2.1.3). Dentre 

estes estão o Parque das Águas, as PCHs Agroverde e Appin e o Recanto Goiano, compreendidos 

como recursos turísticos voltados turismo de lazer ligado à natureza, sendo condizentes com a 

diretriz de manejo sustentável proposta pelo ZSEE.  

Cabe destacar que a lei do ZSEE prevê um sistema de informações e mecanismos de monitoramento 

das zonas de intervenção, controle das atividades, bem como um sistema de Avaliação da 

Implantação e Acompanhamento do Zoneamento Socioeconômico Ecológico.   
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Mapa 9: Zoneamento Socioeconômico-ecológico 
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5.4.3. Zoneamento Municipal 

A lei do Plano Diretor define macrozonas urbanas, divididas em Macrozona Urbana da Sede e 

Macrozona Urbana do Distrito, além de prever macrozonas rurais. No caso das macrozonas urbanas, 

remete à Lei de Zoneamento a divisão em zonas de uso e ocupação do solo. De acordo com o artigo 

38, as macrozonas rurais deverão ser definidas em lei específica. 

Apesar de tratar do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano, a Lei Municipal 134/2015, no 

capítulo III, estabelece alguns parâmetros para a macrozona rural, mas sem dividi-la em zonas com 

usos específicos, tais como os de proteção ambiental. Dentre esses parâmetros se destaca (i) o 

estabelecimento de recuo frontal de 15 metros para as estradas municipais e paisagismo e 

acostamento viário obrigatórios; (ii) a regulação do uso e ocupação do solo da área rural é remetida 

para o Código Ambiental Municipal.  

A Lei 2426/2016, que trata da política ambiental municipal, discorre sobre o uso do solo, incluindo a 

área rural, entre os artigos 60 e 65, estabelecendo orientações para a proteção do solo, da fauna, 

cobertura vegetal e recursos hídricos. Além disso, estabelece a necessidade de aprovação pela 

prefeitura no caso dos projetos e construções industriais ou que produzam resíduos poluentes. Cabe 

também destacar que, entre os artigos 43 a 58, a lei define normas e parâmetros para evitar a 

poluição rural e para o uso adequado de agrotóxicos.  

Com relação ao uso e ocupação do solo urbano, a lei 134/2015 divide a cidade de Nova Mutum em 

zonas residenciais, zonas de comércio e serviços, zonas industriais, zonas de ocupação especial, 

zonas de controle especial, zonas de tratamento paisagístico, parques e área de preservação 

ambiental, conforme pode ser observado na Figura 98. Em 2019 o mapa de zoneamento está sendo 

modificando, incluindo-se as zonas tecnológicas, a leste da BR-163. 

Figura 98: Zoneamento de uso e ocupação do solo urbano. 
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O zoneamento é adequado ao relevo, mantém os fundos de vale como áreas protegidas e, vale 

destacar, é beneficiado pelo plano e desenho urbanos iniciais, que preveem avenidas largas, sistema 

viário hierarquizado, paisagismo e espaços para implantação de ciclovias e equipamentos para 

pedestres (Figura 99).  

Figura 99: Desenho e paisagismo urbano de Nova Mutum. 

 
 

Fonte: OPAH, 2019. 

Entretanto, como discorrido no item 3, há um déficit de sistema de drenagem e ausência de sistema 

de esgotamento sanitário, fatores que entram em conflito como as diretrizes de adensamento, em 

especial das zonas de comércio e serviço e da zona de ocupação especial, situadas no entorno das 

principais avenidas da cidade. Estas são as zonas onde se permite a instalação dos meios de 

hospedagem, que também apresentam alta densidade populacional e que, por esse motivo, podem 

ser prejudicados pela falta de tratamento do esgoto. 

As zonas industriais e de serviços com maior incomodidade são localizadas no entorno ou a leste da 

BR-163, evitando conflitos e incompatibilidades de vizinhança. Dentre elas se destaca as zonas 

tecnológicas, destinadas para a implantação do parque tecnológico, tido como potencial para o 

desenvolvimento do turismo agrotecnológico. 

As zonas de controle especial, localizadas ao norte da malha urbana, são áreas de expansão que 

requerem cuidados especiais devido a maior fragilidade ambiental. Como pode ser observado na 

Figura 100, há também previsão de qualificação do parque existente e instalação de novos parques 

urbanos, assunto tratado no item 5.4.4. 

Ainda no que tange às atividades turísticas, uma questão importante a ser considerada é dos 

impactos de vizinhança que possam interferir na qualidade de vida dos moradores, bem como dos 

visitantes. O Plano Diretor prevê o instrumento de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, que tem 

como objetivo a avaliação prévias desses impactos, para a tomada de decisão sobre a instalação da 

atividade, bem como para definição de medidas mitigadoras e compensatórias. A lei de zoneamento 

define algumas atividades que devem passar por EIV, mas o instrumento ainda precisa ser 

regulamentado.  

5.4.4. Unidades de Conservação e Projetos ambientais 

Atualmente, Nova Mutum não possui Unidades de Conservação demarcadas em seu território. O 

Plano Diretor Municipal propõe a instituição de Unidades de Conservação e demarca três áreas 
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verdes urbanas a serem consideradas como parques, sendo duas delas conformadas por fundos de 

vale de corpos hídricos internos à malha urbana. 

Figura 100: Proposta de implantação de parques – Plano Diretor 2015. 

 
Fonte: PDNM, 2015. 

A área mais central é conhecida como Parque das 9 lagoas. O nome deriva do fato do córrego ser 

represado em vários trechos, formando pequenas represas. Apesar da área não ser ocupada por 

habitações comércio e serviços, a mata nativa foi retirada, e os trechos em que há vegetação estão 

degradados. Destaca-se também que as nascentes do córrego foram ocupadas desde a fundação da 

cidade, e por isso são áreas urbanas consolidadas não passíveis de recuperação. Entretanto, a 



 

161 
 

prefeitura tem um projeto para a recuperação ambiental do parque, que já vem sendo 

implementado no entorno das represas próximas à prefeitura municipal. Nesse local estão sendo 

implantados caminhos e equipamentos de lazer, para usufruto da população local. 

Figura 101: Parque das 9 lagoas. 

 
Fonte: OPAH, 2019 

Recentemente, uma tratativa com o Ministério Público para compensação referente à ocupação das 

nascentes do córrego resultou na demarcação de uma área de preservação localizada no extremo 

norte da área urbana, comumente chamada de Reserva Técnica. Essa área é de propriedade do 

poder público municipal, e abriga um projeto de proteção das abelhas nativas da região. Como pode 

ser observado na Figura 100, o terreno integra uma das áreas demarcadas no Plano Diretor para a 

implantação de parques urbanos.  

Figura 102: Espelho d'água e vegetação nativa na área da Reserva Técnica. 

  
Fonte: OPAH, 2019. 

A área apresenta na sua entrada a placa de proibição da entrada de pessoas não autorizadas e da 

retirada de madeira, caçar, pescar e acampar (Figura 103). Em visita ao local, identificou-se um 

espelho d’água e vegetação com altura e densidade que indicam estágio de sucessão avançado, 

configurando-a como propícia para ações de preservação. 
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Figura 103: Placa de proibições na entrada da Reserva Técnica. 

 
Fonte: OPAH, 2019. 

A terceira área, localizada a oeste da malha urbana, ainda não foi implantada, pois a região ainda não 

foi ocupada. 

Nenhum dos parques urbanos possuem planos de manejo, e não há previsão para elaboração. 

Para além da área urbana, a prefeitura realizou prospecções para transformar outra área pública 

localizada nas adjacências da BR-163, denominada Cantina da Uva, em uma Unidade de Conservação 

a ser incorporada ao SNUC (Figura 104).  

Figura 104: Área pública preservada da Cantina da Uva. 

 
Fonte: Google Earth, 2018 

Entretanto, de acordo com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, o alto custo para 

implantação da UC inviabilizou o projeto. Ainda assim, a prefeitura instalou um outdoor próximo à 
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rodovia para sinalizar que a área está protegida (Figura 105). De acordo com técnicos da Secretaria 

de Agricultura e Meio Ambiente, a diretriz atual é de transformar a área em um parque municipal.  

Figura 105: Outdoor estabelecendo a Cantina da Uva como área protegida (à esquerda); Vegetação de borda 
alta e exuberante (à direita). 

  
Fonte: OPAH, 2019. 

Como pode ser observado na Figura 105, a área tem vegetação alta e bem preservada, mesmo em 

área de borda, apresentando características propícias a ações de preservação, em especial por se 

conectar com maciços de vegetação das reservas legais de propriedades vizinhas. 

Ainda há ocorrência de outras áreas verdes com vegetação bem preservada no município, como 

pode ser observado no Mapa 7, que poderiam se tornar Unidades de Conservação, inclusive no 

formato de Reservas Particulares de Proteção Natural – RPPNs. Ressalta-se que a criação de RPPN 

podem ser uma forma de compensação ambiental, além de gerar retorno econômico para os seus 

proprietários e para a economia local. 
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6. CONSOLIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

6.1. DEFINIÇÃO DAS LINHAS DE PRODUTOS 

A definição das Linhas de Produtos - LP atuais e potenciais do destino Nova Mutum teve como base 

os resultados das análises realizadas no eixo estratégico referente ao Mercado Turístico, e 

considerou a leitura interdisciplinar entre os demais eixos. 

Considerando a necessidade de tratar do produto turístico de forma clara e adequada às 

características do destino, a opção por Linhas de Produtos é assertiva para a realidade local. 

Portanto, não será apresentada a adoção de segmentação turística.  

A delimitação das linhas apresentadas a seguir considerou os principais elementos que compõem ou 

tem capacidade de compor o produto de forma a estimular e impulsionar a atividade turística em 

Nova Mutum.  

Turismo Agrotecnológico 

O Turismo Agrotecnológico compreende o fluxo de pessoas motivadas por interesses profissionais – 

técnico, comercial, científico e institucional – relacionados às diversas atividades da cadeia produtiva 

do agronegócio e da tecnologia envolvida no processo de produção, gestão e distribuição. 

Linha de Produto Turismo Agrotecnológico 

Elementos de Destaque 

Fazendas e indústrias mapeadas e envolvidas no projeto de turismo 

agrotecnológico,  

Parque agrotecnológico (projeto),  

Fundação MT em campo,  

Equipamentos/Espaços para eventos.  

Prioridade Alta 

Cenário 
Emergente - Linha de produto em estruturação, pouco explorada, com 

potencial de crescimento local integrado ao produto regional. 

Demanda Potencial Regional, Nacional e Internacional 

 

Cidade, Turismo e Movimento Criativo 

Nova Mutum apresenta o ambiente urbano qualificado com parque urbano, praças e ciclovias, com 

tratamento paisagístico na maioria das áreas. A demanda por lazer local e regional é uma realidade 

que pode ser fomentada pelo uso de estruturas já existentes, com adequações para a realização de 

práticas e eventos relacionados à Cultura, Economia Criativa, Esporte e Lazer. As práticas dessa linha 

visam atender tanto a população local como o turista/visitante atual, bem como fomentar o fluxo 

microrregional, utilizando-se de estratégias de incentivo a formas de uso por meio de 

concessões/parcerias público-privada, além de ações realizadas pelo poder público local. Essas ações 

deverão ser orientadas a gerar uma cultura de apropriação do espaço público urbano (conceito de 

Urban Hacking) como forma de potencializar o uso comum nas áreas urbanas e contribuir para a 

articulação de lideranças e empresários locais no que se refere ao aprimoramento de um cenário 
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favorável aos negócios voltados à população e aos turistas, tais como atividades de lazer, economia 

criativa e entretenimento. 

Linha de Produto Cidade, turismo e movimento criativo 

Elementos de 

Destaque 

Parque e Praças,  

Corredores Urbanos,  

Equipamentos/Espaços para eventos, 

Equipamentos Culturais.  

Prioridade Média 

Cenário 

Não Explorada - Linha de produto sem estruturação, com aderência e valor 

agregado a eventos locais de cultura e esporte já realizados, sem fluxo 

turístico relevante.  Potencial de crescimento local integrado a linha de 

produto do Turismo Agrotecnológico.  

Demanda Potencial Microrregional e fluxo do turismo agrotecnológico 

 

Campo, Lazer e Natureza 

Fomentar o uso sustentável de áreas de interesse turístico, localizadas no território rural, que 

possuam áreas preservadas com a paisagem característica do encontro dos biomas Cerrado e 

Amazônia. Neste contexto inclui-se o segmento de turismo de pesca, considerando a existência de 

importantes corpos d’água no território. Os espaços visam atender tanto a população local, como o 

turista/visitante atual e fomentar o fluxo microrregional, por meio do incentivo de criação de áreas 

de conservação com uso de atividades ligadas a lazer, a pesca, aventura e educação ambiental. 

Linha de Produto Campo, lazer e natureza 

Elementos de 

Destaque 
Áreas ambientais estratégicas públicas e privadas 

Prioridade Baixa 

Cenário 

Não Explorada - Linha de produto sem estruturação, com baixa aderência à 

cadeia produtiva local. Potencial paisagístico e ambiental, concentrado em 

pequenas porções do território. Potencial de realização local integrado à linha 

de produto do Turismo Agrotecnológico, havendo interesse local em investir 

nos produtos que compõem o segmento.  

Demanda 

Potencial 
Microrregional e fluxo do turismo agrotecnológico 
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6.2. IMPORTÂNCIA DOS ATRATIVOS OU RECURSOS 

A oferta de atrativos e recursos turísticos é uma componente chave na composição de produtos 

turísticos de um determinado destino. São esses elementos que irão motivar fluxos turísticos 

relacionados aos interesses dos visitantes, por sua relevância, capacidade de atração e condições de 

uso, entre outros aspectos. 

Trata-se, portanto, de um elemento preponderante no processo de decisão de viagem e visitação 

turística. Em Nova Mutum, conforme a hierarquização realizada no item 2, foram identificados 34 

elementos de interesse turístico, sendo 21 deles caracterizados como atrativos turísticos e os 13 

demais como recursos turísticos. Os mais relevantes são os atrativos que compõe o turismo 

tecnológico. Atualmente são esses os que caracterizam e diferenciam a oferta turística local.  

O conjunto de fazendas e indústrias merece destaque pela alta tecnologia utilizada, dimensão e 

porte das atividades vinculadas ao agronegócio. Configuram-se como elementos centrais da linha de 

produto emergente e, todavia, seguem necessitando esforços para sua consolidação a curto e médio 

prazo.  É importante lembrar que os fluxos turísticos relacionados a esse conjunto de atrativos 

possuem elevado potencial de contribuição para ativar outras possibilidades de uso da oferta 

turística local, sobretudo aquelas ligadas às linhas de produtos não exploradas. 

Considerando a dinâmica de uso específica do turismo agrotecnológico, pode-se afirmar que a 

maioria desses atrativos não apresenta grandes necessidades de melhorias no que tange às 

condições de acesso, sinalização e segurança, por exemplo. Mas podem melhorar em quesitos como 

qualificação de pessoal para atendimento, acessibilidade e, principalmente, envolvimento e 

comprometimento com a dinâmica turística local. 

O rio Arinos se destaca como um atrativo natural com potencial para a prática do turismo de pesca, 

segmento que possui características específicas no que diz respeito ao correto manejo ambiental, 

necessidade de fiscalização e observação de potenciais impactos socioambientais. Em Nova Mutum a 

prática já se faz presente, embora sem as devidas medidas de controle. É importante salientar que 

investir no desenvolvimento desse segmento demanda estudos mais aprofundados, melhor 

conhecimento do comportamento da demanda e a adoção dos requisitos legais de proteção e 

mínimo impacto necessários à correta prática da atividade. No Mato Grosso a atividade já é uma 

referência turística, sobretudo na região do Pantanal, o que pode ser um fator agregador para o 

destino Nova Mutum, porém sem os devidos investimentos que conciliem a prática agrícola local 

com o ambiente natural necessário para a prática do turismo de pesca, tal segmentação pode se 

tornar de baixa viabilidade socioeconomia.  

Outro elemento de destaque é a Escola de Música e Orquestra Sinfônica Jovem de Nova Mutum, por 

seu alto valor simbólico agregado, qualidade musical e singularidade no contexto estadual. É também 

um atrativo que possibilita elevar a experiência e vivência turística local por meio da música em seus 

variados formatos e sentidos. 

Já o conjunto de recursos turísticos encontra-se em estado embrionário e, na maioria dos casos, 

ainda em condições rudimentares. Figuram como possibilidades de enriquecer a oferta turística 

municipal e demandam um forte trabalho de desenvolvimento e estruturação para, efetivamente, 

contribuírem para a diversificação da atividade turística, por meio da consolidação das linhas de 

produto atualmente não exploradas. Destaca-se o potencial de aproveitamento do ambiente urbano 

qualificado com parque urbano, praças e ciclovias, com tratamento paisagístico na maioria das áreas. 
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Nesse sentido, o meio urbano pode servir tanto à captação de uma demanda regional, uma vez 

estruturada atividades de interesse cultural e de lazer, como também possui capacidade para 

agregar à demanda do segmento de Turismo Agrotecnológico, como uma oferta complementar. 

6.3. ÁREAS CRÍTICAS DE INTERVENÇÃO POR LINHA DE PRODUTO 

A análise dos fatores que têm influência na capacidade competitiva do destino e, pontualmente, das 

linhas de produtos, tem como objetivo identificar as necessidades de investimentos prioritários que 

viabilizem a atividade, de forma a consolidar o posicionamento de mercado desejado, e de promover 

e distribuir o retorno socioeconômico. A partir da leitura integrada do diagnóstico e da análise e 

consolidação das linhas de produtos, foram levantadas e debatidas as áreas críticas de intervenção 

para cada uma das linhas propostas. Vale ressaltar que os itens são apresentados de forma objetiva, 

pois o detalhamento dos aspectos aqui pontuados está detalhado na primeira parte do Diagnóstico 

Estratégico. 

6.3.1. Turismo Agrotecnológico 

Mercado Turístico 

▪ Integração na Cadeia Produtiva: O uso, adequações, e efetivação de fluxos turísticos 

estão muito subordinados aos arbítrios e condicionantes de cada atrativo, com baixa 

ingerência por parte do poder público. A falta de integração e o comprometimento dos 

atrativos que compõe essa linha de produto são fatores limitantes, tendo em vista que 

a finalidade dos atrativos não é turística.  

▪ Conhecimento da Demanda Atual: Atualmente não existem mecanismos de controle 

da visitação de forma a dimensionar, qualificar e conhecer melhor o fluxo da visitação 

em cada atrativo e, portanto, conhecer o perfil da demanda para apoiar ações futuras 

de posicionamento de mercado. 

Infraestrutura  

▪ Mobilidade Turística: Terminal Rodoviário apresenta padrões ruins dos serviços 

ofertados aos usuários; aspecto visual inadequado, principalmente o externo; baixo 

padrão de conforto, principalmente térmico. Não há definição formal entre fluxo de 

pedestres e de veículos motorizados, bem como a falta de espaço seguro para 

pedestres e de sinalização horizontal. 

▪ Tráfego: A instalação do parque tecnológico e a previsão de atividades de comércio e 

serviços a leste da rodovia BR-163 podem causar conflito de tráfego urbano e 

rodoviário, demandando novas soluções de travessia.  

Quadro Institucional 

▪ Capacidade Administrativa: (i) falta de cargos efetivos para a continuidade das ações 

de desenvolvimento do turismo, (ii) ausência de profissional especialista em turismo 

para planejamento e implementação das políticas, programas e projetos públicos de 
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turismo; (iii) não são realizadas pesquisas para a criação de indicadores de 

desempenho da atividade. 

▪ Organização/dinâmica da instância de governança: (i) não há periodicidade e nem 

cobrança de assiduidade nos encontros do Conselho Municipal de Turismo; (ii) baixa 

representatividade do trade turístico no Conselho Municipal de Turismo; (iii) ausência 

dos representantes de atrativos turísticos agrotecnológicos no Conselho Municipal de 

Turismo. 

▪ Integração Interinstitucional: ainda que haja o interesse dos gestores públicos, é frágil 

a articulação interinstitucional entre as secretarias. 

▪ Integração regional: a integração entre as cidades do Portal do Agronegócio apresenta 

fragilidade na condução das ações que agregam o produto turístico. 

▪ Polo agrotecnológico: o Plano Diretor se refere apenas à implantação do parque 

agrotecnológico (a infraestrutura e terrenos onde serão instalados as empresas, 

entidades e equipamentos), quando sua viabilização depende de outras ações, como a 

instituição da Agência de Desenvolvimento de Nova Mutum. A implantação do Polo 

Tecnológico não está assegurada em lei como uma política municipal. 

Aspectos Socioambientais 

▪ Práticas de sustentabilidade: carência de certificações ambientais das produções 

agrícolas e para as Atividades Características do Turismo. 

▪ Monitoramento Ambiental: Carência de aspectos que visam à manutenção da 

qualidade ambiental no meio rural, como: (i) falta de análise da qualidade da água, 

considerando a existência de fontes de poluição difusa no meio rural; (ii) baixo quadro 

de efetivos servidores municipais com atribuição de fiscalização das áreas rurais que 

atendam o quadro legal municipal, estadual e federal; (iii) inexistência de polícia 

ambiental; (iv) falta de organização e disponibilização das informações ambientais de 

forma sistematizada e de acesso livre. 

6.3.2. Cidade, Turismo e Movimento Criativo 

Mercado Turístico 

▪ Recursos Turísticos: Os espaços com potencial de uso turístico carecem de 

infraestrutura e serviços adequados à finalidade de práticas de lazer, cultura, esporte e 

economia criativa. 

▪ Equipamentos de Eventos: Falta de equipamentos para prática poliesportiva com 

capacidade e qualidade para realização de eventos esportivos que comportem 

esportistas e públicos. 

▪ Serviços de Eventos: Carência de produtos e serviços diferenciados que promovam 

eventos inovadores e criativos, geradores de fluxo turístico. 
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Infraestrutura  

▪ Saneamento básico: ainda que reconhecido pela ONU como um direito humano 

básico, Nova Mutum não conta com um sistema adequado para esgotamento 

sanitário, o que pode ocasionar: (i) contaminação das águas superficiais e do lençol 

freático; (ii) poluição do solo; (iii) escoamento do esgoto sanitário a céu aberto; (iv) 

destruição do ecossistema; (v) transmissão de doenças; (vi) odor desagradável no 

ambiente urbano.  

▪ Drenagem: a precariedade da rede urbana de drenagem causa inundações, e a 

situação pode piorar com o adensamento da cidade. 

Quadro Institucional 

▪ Capacidade Administrativa: (i) falta de cargos efetivos para a continuidade das ações 

de desenvolvimento do turismo, (ii) ausência de profissional especialista em turismo 

para planejamento e implementação das políticas, programas e projetos públicos de 

turismo. 

▪ Organização/dinâmica da instância de governança: (i) não há periodicidade e nem 

cobrança de assiduidade nos encontros do Conselho Municipal de Turismo; (ii) baixa 

representatividade do trade turístico no Conselho Municipal de Turismo. 

▪ Integração Interinstitucional: ainda que haja o interesse dos gestores públicos, é frágil 

a articulação interinstitucional entre as secretarias. 

▪ Aparato Legal: Não há legislação local específica que defina normas e fomente o uso 

das áreas públicas urbanas por parte de particulares para realização de práticas 

saudáveis de reapropriação, intervenção e maneiras criativas de atrair pessoas por 

meio do lazer, criatividade e entretenimento. 

▪ Plano Diretor: Apesar do Plano Diretor ter sido revisado recentemente contendo 

propostas que contribuem para esta linha de produto, (i) o turismo não é listado como 

uma política pública municipal; (ii) o instrumento carece de um plano de ação 

estruturado, que apresente custos estimados, prioridades e metas, relacionando esses 

fatores à capacidade de gestão municipal. 

Aspectos Socioambientais 

▪ Práticas de sustentabilidade: carência de certificações ambientais das Atividades 

Características do Turismo. 

▪ Monitoramento Ambiental: Carência de aspectos que visam à manutenção da 

qualidade ambiental no meio urbano, como: (i) falta de análise da qualidade da água, 

considerando a existência de fontes de poluição difusa no meio urbano; (ii) baixo 

quadro de efetivos servidores municipais com atribuição de fiscalização das áreas 

urbanas que atendam o quadro legal municipal, estadual e federal; (iii)) falta de 

organização e disponibilização das informações ambientais de forma sistematizada e 

de acesso livre. 
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▪ Saneamento Básico: A falta de saneamento básico leva a contaminações da água, a 

geração de mau cheiro e a poluição de locais de potencial interesse turístico.   

▪ Gestão de impactos de atividades urbanas: Apesar do Plano Diretor prever o 

instrumento Estudo de Impacto de Vizinhança, não há regulamentação que permita 

seu uso, de forma a minimizar os impactos negativos de atividades como indústrias, 

casas noturnas, igrejas etc. 

6.3.3. Campo, Lazer e Natureza 

Mercado Turístico 

▪ Recursos Turísticos Públicos: (i) não há interesse local da gestão pública em realizar 

ações de uso sustentável das áreas de interesse de preservação ambiental, (ii) prática 

da pesca sendo realizada sem o devido manejo, controle e ordenamento, tanto a 

pesca comercial quanto a pesca amadora esportiva. 

▪ Recursos Turísticos Privados: Falta de conhecimento e de interesse de 

empreendedores locais para a implementação de áreas de lazer no ambiente rural, 

além da baixa relação do posicionamento de mercado desejado com o uso de áreas 

rurais para fins de lazer.  

Quadro Institucional 

▪ Capacidade Administrativa: (i) falta de cargos efetivos para a continuidade das ações 

de desenvolvimento do turismo, (ii) ausência de profissional especialista em turismo 

para planejamento e implementação das políticas, programas e projetos públicos de 

turismo. 

▪ Organização/dinâmica da instância de governança: (i) não há periodicidade e nem 

cobrança de assiduidade nos encontros do Conselho Municipal de Turismo; (ii) baixa 

representatividade do trade turístico no Conselho Municipal de Turismo. 

▪ Integração Interinstitucional: ainda que haja o interesse dos gestores públicos, é frágil 

a articulação interinstitucional entre as secretarias. 

Aspectos Socioambientais 

▪ Monitoramento Ambiental: Carência de aspectos que visam à manutenção da 

qualidade ambiental no meio rural, como: (i) falta de análise da qualidade da água, 

considerando a existência de fontes de poluição difusa no meio rural; (ii) baixo quadro 

de efetivos servidores municipais com atribuição de fiscalização das áreas rurais que 

atendam o quadro legal municipal, estadual e federal; (iii) inexistência de polícia 

ambiental; (iv) falta de organização e disponibilização das informações ambientais de 

forma sistematizada e de acesso livre. 

▪ Áreas Naturais: Algumas características locais representam ameaças para a 

implementação de atividades relacionadas a natureza, tais como: (i) expressiva 

fragmentação das áreas verdes; (ii) área de ocorrência de espécies ameaçadas de 
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extinção; (iii) áreas de vegetação nativa preservada, mas sem mecanismos de 

conservação e de exploração sustentável, como Unidades de Conservação e seus 

respectivos planos de manejo. 

6.4. MATRIZ SWOT 

A Matriz de análise SWOT significa - Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats (em 

português: Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças). É uma metodologia criada na década de 

1960 que visa posicionar, de forma objetiva, aspectos relevantes que contribuem ou que dificultam o 

desenvolvimento do negócio.  

Os elementos elencados são classificados em (i) ambiente externo, sobre os quais a organização 

detém menos domínio para alteração dos cenários, mas que precisam ser considerados no 

planejamento organizacional e (ii) em ambiente interno, definido pelas forças e fraquezas que, a 

partir de uma atuação direta, facilitam o alcance da visão de futuro desejado.  

Inicialmente elaborada para atender as necessidades de planejamento empresarial privado, a 

metodologia foi adaptada nos processos de planejamento público e ganhou notoriedade nas últimas 

décadas. Cabe aqui ressaltar que os aspectos que compõem a Matriz Swot do Plano de 

Desenvolvimento Territorial do Turismo de Nova Mutum – MT estão diretamente relacionadas aos 

fatores que impulsionam ou desestimulam a atividade turística, apresentados a seguir nos quatro 

eixos estratégicos que compõem o presente diagnóstico.  

6.4.1. Mercado Turístico 

AMBIENTE EXTERNO 

Oportunidades Ameaças 
Promoção e Comercialização: Principais 
operadores do turismo agrotecnológico brasileiro já 
possui conhecimento sobre o destino Mato Grosso 
como referência no setor do agronegócio. 

Promoção e Comercialização: Existência de 
competidores do turismo agrotecnológico em 
outras regiões do país com produtos já 
consolidados e comercializados. 

Mapa do Turismo Brasileiro: Nova Mutum faz 
parte do programa de regionalização compondo o 
Mapa Nacional do Turismo. 

Agronegócio: Volatilidade econômica e 
produtiva do agronegócio brasileiro e regional. 

 
Integração Regional: Baixa integração da oferta 
turística na região Portal do Agronegócio. 

 

AMBIENTE INTERNO 

Forças Fraquezas 

Atrativos: Quantidade e qualidade dos 
atrativos do turismo agrotecnológico, os quais 
já recebem visitas organizadas pelo trade. 
  

Atrativos: Baixo comprometimento dos atrativos 
vinculados ao turismo agrotecnológico com o 
processo de fomento ao desenvolvimento da 
atividade. Não participação na instância de 
governança local.  

Meios de Hospedagem: Qualidade 
satisfatória e variedade de serviços na oferta 
de serviços hoteleiros, atendendo perfis 
diferentes de clientes. 

Promoção e Comercialização: As Atividades 
Características do Turismo – ACTs utilizam 
ferramentas básicas para promoção e comercialização 
empresarial, sem estratégias diferenciadas capazes de 
ampliar a competitividade do setor. 
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Forças Fraquezas 

Serviços de Alimentação: Representa uma 
boa variedade e quantidade, com um bom 
padrão de serviços, uma ampla capacidade de 
atendimento. 

Equipamentos de Eventos: A carência de espaços 
para a realização de eventos profissionais de médio e 
grande porte, bem como os altos valores praticados 
pela oferta atual, dificulta o fomento de atividades 
que agreguem valor ao turismo agrotecnológico. 

Equipamentos de Eventos: Espaços para a 
realização de reuniões e seminários de 
pequeno porte que permitem o fomento de 
atividades que agreguem valor ao turismo 
agrotecnológico. 

Receptivo Turístico: Com uma oferta escassa, apenas 
uma empresa opera como receptivo realizando a 
elaboração de roteiros e programas de visitas técnicas 
voltadas ao turismo agrotecnológico. 

Recursos Cidade: O conjunto de praças 
públicas e corredores urbanos são 
identificados como recursos turísticos como 
parte de um contexto urbano caracterizado 
pela paisagem e desenho de boa qualidade. 

Recursos Cidade: O conjunto de praças públicas e 
corredores urbanos carecem de melhorias na 
infraestrutura e serviços para o seu uso adequado às 
atividades de cultura, lazer e economia criativa. 

Recursos Campo: Existência de áreas 
preservadas, com a paisagem característica 
do encontro dos biomas Cerrado e Amazônia, 
com potencial para uso de interesse turístico 
relacionado a lazer, a pesca e a natureza. 

Recursos Campo: Baixo interesse, público e privado, 
no uso dos recursos naturais para a implementação 
de atividades de interesse turístico de lazer e práticas 
relacionadas ao ambiente natural. 

 
Serviços de Eventos: Carência de produtos e serviços 
diferenciados que promovam eventos inovadores e 
criativos, geradores de fluxo turístico. 
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6.4.2. Infraestrutura 

AMBIENTE EXTERNO 

Oportunidades Ameaças 
Mobilidade: BR-163 - importante rodovia que 
cruza o Brasil longitudinalmente e liga Cuiabá a 
Santarém. 

Mobilidade: BR-163 dentro do contexto do estado é 
uma das rodovias mais inseguras quanto ao número 
e gravidade de acidentes.  

Mobilidade: O entroncamento rodoviário, 
formado pela BR-163 e pelas rodovias 
estaduais - MT235 e MT249, que são 
classificadas como importantes rodovias 
estaduais. 

Mobilidade: Falta de qualificação dos acostamentos 
das rodovias estaduais, para garantir a parada ou 
estacionamento de veículos em caso de emergência, 
bem como segurança à circulação de pedestres e 
bicicletas.  

Mobilidade: Aeroporto com boa localização 
geográfica, fácil acesso pela MT 235 e distância 
de 7km da sede.  Atualmente conta com uma 
empresa fazendo 3 operações semanais. 

 

 

AMBIENTE INTERNO 

Forças Fraquezas 

Mobilidade: BR-163 - Importante rodovia de 
acesso aos atrativos turísticos, especialmente 
os agrotecnológicos. 

Mobilidade: A BR-163 atravessa a área urbana e com a 
atual Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo 
Urbano, as densidades construída/ populacional, 
resultantes dos parâmetros as zonas a leste da rodovia 
gerarão um fluxo de tráfego local significativo. 

Mobilidade: Condições favoráveis, com 
relação a pavimentação, das vias de acessos 
aos atrativos agrotecnológicos, naturais, 
rurais e urbanos.  

Mobilidade: Consolidação da área de expansão urbana 
influenciará características de tráfego na BR-163, que 
passará a compartilhar intensivamente deslocamentos 
locais com deslocamentos intermunicipais ou 
interestaduais, produzindo significativos conflitos 
viários.  

Mobilidade: Condições favoráveis, com 
relação a pavimentação, das vias de acessos 
aos locais de eventos.  

 

Mobilidade: Localização das estruturas de 
eventos na cidade, posição privilegiada com 
relação à centralidade.  

Mobilidade: Aspectos espaciais externos que 
envolvem a acessibilidade e os fluxos apresentam 
fragilidades graves, conflitos entre os diversos fluxos; 
falta de espaço seguro para pedestres, falta de 
sinalização horizontal. 

Mobilidade: As instalações de terminais de 
embarque e desembarque que fazem parte 
do projeto de melhoria de infraestrutura do 
aeroporto, iniciado em 2016. 

Mobilidade: O Terminal Rodoviário apresenta os 
seguintes aspectos negativos: (i) padrões dos serviços 
ofertados aos usuários; (ii) aspecto visual, 
principalmente o externo; (iii) conflito entre os 
diversos fluxos, sem a separação dos acessos dos 
diferentes meios de transporte e os pedestres; (iv) 
baixo padrão de conforto, principalmente térmico, 
agravado pela inércia térmica dos materiais utilizados.  
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Forças Fraquezas 
Mobilidade: Localização da Rodoviária (BR-
163) junto a Perimetral das Samambaias 
proporciona um fácil acesso, tanto para 
moradores da área urbana, como para os da 
região.  

Saneamento Básico: A ausência de sistema de esgotos 
aproxima a possibilidade de contato de dejetos 
humanos com a população, com as águas de 
abastecimento e com vetores de doenças e alimentos.  

Mobilidade: Três aeródromos particulares: 
Fazenda Ribeiro do Céu; Fazenda Santa Luzia 
e Fazenda Tauá proporcionam a circulação 
de aeronaves particulares.  

Saneamento Básico: O lançamento de esgotos no solo, 
através de sistemas individuais de tratamento, como 
fossas sépticas e sumidouros, sem controle dos órgãos 
municipais, resulta na maioria das vezes em grave 
comprometimento das águas subterrâneas e 
superficiais. 

Saneamento Básico: O sistema de 
abastecimento de água atende toda a 
população urbana, com volume 
(litros/habitantes dia) superior ao 
recomendado pela FUNASA.  

Saneamento Básico: Inundações em áreas urbanas 
consolidadas em função do baixo desempenho da 
microdrenagem. O baixo desempenho pode ser 
resultado da implantação de um sistema de 
microdrenagem incompleto, isto é, composto apenas 
de sarjetas para o escoamento superficial da água. 
Muitas vezes o desempenho é ineficiente por acúmulo 
de resíduos sólidos em algumas sarjetas e bocas de 
lobos, podendo ocasionar a obstrução desses 
elementos.  

Saneamento Básico: Complexo das Lagoas 
como elemento estrutural de 
macrodrenagem, possibilita o aumento da 
área permeável e o amortecimento das 
vazões e cheias, além de possibilitar uma 
melhoria do caráter paisagístico da região. 

Saneamento Básico: Se comparado com Cuiabá, o 
custo unitário da coleta de resíduos sólidos urbanos 
(R$/tonelada) de Nova Mutum é 28% mais caro.  

Saneamento Básico: Projeto Reciclo de 
coleta seletiva além de contribuir 
diretamente com a preservação do meio 
ambiente e agregar benefícios econômicos, 
pode ser agregada a uma estratégia de 
marketing do turismo, pelo viés da 
sustentabilidade.  

Saneamento Básico: O custo despendido com a 
atividade da limpeza pública, inclui a coleta e remoção 
de lixo, é rateada proporcionalmente entre os imóveis 
situados em locais em que se dê a atuação da 
Prefeitura Municipal, cobrado por metro linear da 
testada do imóvel por ano. Este critério pode 
ocasionar distorções entre os geradores, em relação 
ao volume de resíduos produzido.  

  

 

Segurança Pública: As posições críticas (maior número 
de ocorrências) que Nova Mutum ocupa dentro RISP - 
Região Integrada de Segurança Pública são 
preocupantes, com relação as ocorrências de roubo 
seguido de morte e homicídio doloso - quarta posição; 
furto e roubo - sexta posição. 
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6.4.3. Quadro Institucional 

AMBIENTE EXTERNO 

Oportunidades Ameaças 
Política de Turismo: Crescente importância e 
estruturação do turismo no Brasil, com diretrizes 
consolidadas na Política Nacional de Turismo. 

Política de Turismo: Baixo grau de integração e 
organização regional dos municípios inserindo 
no Portal do Agronegócio. 

Política de Turismo: Plano Estadual de Turismo 
define eixos de atuação práticos e objetivos, que 
balizam a gestão estadual e o uso do recurso 
público. 

 

Política de Turismo: Existência de articulação inicial 
da regionalização com a participação de Nova 
Mutum na governança - Portal do Agronegócio. 

 

 

AMBIENTE INTERNO 

Forças Fraquezas 
Capacidade Administrativa: Gestão atual 
engajada na elaboração e implementação da 
política e de projetos públicos de turismo. 

Continuidade Administrativa: Falta de cargos 
efetivos para a continuidade das ações de 
desenvolvimento do turismo. 

Capacidade Administrativa: Crescimento anual 
no orçamento da Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo para projetos públicos de 
fomento ao turismo. 

Gestão para o Turismo: Ausência de profissional 
especialista em turismo para planejamento e 
implementação das políticas, programas e 
projetos públicos de turismo. 

Governança Local: Conselho Municipal de 
Turismo com estrutura formal, definindo-o como 
órgão deliberativo, consultivo e de 
assessoramento do poder público municipal. 

Governança Local: Baixa representatividade do 
trade turístico no Conselho Municipal de Turismo. 

Planejamento Urbano: O Plano Diretor abarca as 
necessidades da gestão territorial do município e, 
o desenho e a paisagem urbana, são de boa 
qualidade. 

Governança Local: Ausência de representantes 
dos atrativos turísticos agrotecnológicos no 
Conselho Municipal de Turismo. 

Política Pública: A proposta de implementação de 
um polo agrotecnológico em Nova Mutum 
impulsiona a linha emergente do turismo 
agrotecnológico, enquanto política pública. 

Governança Local: A lei de Criação do Conselho 
de Turismo atribui a ele a formulação da política 
municipal de turismo, sobrepondo essa função ao 
seu papel fiscalizador da implementação da 
política. 

Política Pública: O turismo agrotecnológico 
aproveita as características do agronegócio local 
e, desde 2011, vem sendo implementado pela 
Prefeitura Municipal em parceria com o SEBRAE 
no Mato Grosso.   

Planejamento Urbano: Apesar do turismo ser 
citado no documento de elaboração do Plano 
Diretor, não há diretrizes para o desenvolvimento 
turístico na Lei que o institui. 

Política Pública: A Lei Orgânica Municipal trata de 
forma ampla e detalhada da política agrícola, 
destaca-se a preocupação com os aspectos 
ambientais e com o fomento a tecnologia, 
favorecendo o desenvolvimento do turismo 
agrotecnológico.  

Planejamento Urbano: A legislação que 
regulamenta a publicidade é pouco objetiva e o 
código de posturas estabelece horários fixos para 
estabelecimentos de diversão, independente do 
uso de mecanismos de redução de incomodidade. 



 

176 
 

Forças Fraquezas 
Política Pública: A Política Municipal de Cultura, 
instrumentos de gestão, que delimita planos, 
mecanismos de financiamento, criação de 
comissões setoriais, abre a possibilidade de 
articulação com o turismo ao conceber a cultura 
em três dimensões: simbólica, cidadã e 
econômica.  

Política Pública/Monitoramento: Não são 
realizadas pesquisas para a criação de indicadores 
de desempenho da atividade, bem como não há 
mecanismos de controle da visitação dos atrativos 
agrotecnológicos, de forma a dimensionar, 
qualificar e conhecer melhor o fluxo da visitação 
em cada atrativo  

 
Planejamento Urbano: Não há regulamentação 
para feiras e eventos culturais, e feiras de 
agronegócio 

 
Política Pública: O Plano Diretor não possui plano 
de ação com definição de prioridades, prazos, 
metas, custos estimados e responsáveis. 

 

Política Pública: Não há fundo municipal de 
turismo, diminuindo a arrecadação de recursos 
para a consecução da política municipal de 
turismo. 
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6.4.4. Aspectos Socioambientais 

AMBIENTE EXTERNO 

Oportunidades Ameaças 
Política Pública Ambiental: Existe encadeamento entre 
as instâncias administrativas (federais, estaduais e 
municipal) voltadas para a conservação, 
principalmente da flora, por meio do programa de 
regularização ambiental e dos planos para controle do 
desmatamento e das queimadas. 

Política Pública e Controle Ambiental: 
Expansão da fronteira agrícola, abertura de 
rodovias e atividades minerárias em áreas 
com prioridade muito alta em relação à 
conservação da biodiversidade no bioma do 
cerrado 

Política Pública e Controle Ambiental: Regularização 
ambiental prevê a averbação de áreas verdes 
obrigatórias. 

Política Pública e Controle Ambiental: 
Carência de dados sobre a flora e a fauna no 
estado de Mato Grosso e ausência de 
enquadramento dos corpos de água em 
classes baseadas na qualidade da água  

Política Pública e Controle Ambiental: ZSEE elaborado, 
ordenando o uso do solo do estado, definindo maiores 
cuidados no manejo do solo em áreas coincidentes 
com as áreas prioritárias de conservação e locais com 
maior cobertura vegetal no município. 

Política Pública e Controle Ambiental: O 
novo ZSEE ainda não foi aprovado e 
transformado em lei. 

Política Pública e Controle Ambiental: Definição de 
áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade 
do cerrado e da floresta amazônica 

 

 

AMBIENTE INTERNO 

Forças Fraquezas 
Qualidade da Água: o Rio Arinos é um importante 
rio do estado, utilizado como lazer, pesca e 
mobilidade, com potencial para ampliação de sua 
utilização.  
  

Qualidade da Água: A qualidade da água das 
lagoas urbanas e dos reservatórios das 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) não é 
monitorada pela municipalidade. 

Qualidade do Ambiente Natural: De acordo com o 
CAR, 45 % do território municipal consta como áreas 
de vegetação preservada.  

Monitoramento da Qualidade do Ambiente 
Natural: Falta de dados sobre a fauna e a flora 
do município e das espécies ameaçadas de 
extinção. 

Áreas para Conservação Ambiental: existência de 
áreas com potencial e interesse em conservação, 
como: (i) área pública - Parque Urbano das 9 lagoas; 
(ii) área privada - Recanto Goiano; (iii) área pública -
Reserva Ambiental próxima a Cantina da Uva; e (iv) 
área pública - Reserva Técnica.  

Qualidade do Ambiente Natural Rural: 
Fragilidade da biodiversidade e diminuição dos 
estoques de carbono pela expansão do 
agronegócio. 

Política Pública Ambiental: existe encadeamento 
entre as instâncias administrativas (federais, 
estaduais e municipal) voltadas para a conservação, 
principalmente da flora, por meio do programa de 
regularização ambiental e dos planos para controle 
do desmatamento e das queimadas.  
 
 
 
  

Qualidade do Ambiente Natural Rural: 
Espécies ameaçadas de extinção com 
abrangência no território do município de Nova 
Mutum.  
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Forças Fraquezas 

Certificação Ambiental: Entre os atrativos 
específicos da Linha de Produto do turismo 
agrotecnológico, 50% possuem certificação 
ambiental. 

Qualidade do Ambiente Natural Rural: nas 
áreas conservadas e de vegetação notam-se 
pequenos fragmentos de vegetação isolados 
em todo o território, não favorecendo a 
formação de corredores ecológicos que 
promovem a qualidade do ambiente natural. 

Responsabilidade Ambiental: 5 de 19 empresas 
(ACTs) pesquisadas realizam ações de gestão 
ambiental como: (i) uso de energia solar; (ii) 
reaproveitamento de água; e (iii) separação de 
resíduos sólidos. 

Qualidade do Ambiente Natural Urbano: 
deficiência do saneamento básico causa mau 
cheiro no interior dos domicílios e prédios, a 
contaminação do solo e a potencial 
contaminação dos corpos hídricos 
subterrâneos e superficiais. 

Áreas para Conservação Ambiental: Áreas com 
vegetação nativa com potencial serem UCs e que 
podem vir a servir como áreas de compensação 
ambiental.  

Política Pública e Controle Ambiental: O 
instrumento de Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV) não está implementado no 
município, não sendo possível avaliar o 
impacto de atividades urbanas. 

 

Política Pública e Controle Ambiental: Pela 
extensão da área rural e sua importância 
ambiental, atualmente pode haver uma 
sobrecarga no serviço de fiscalização 
ambiental. 

 Paisagem no campo: Paisagem monótona 
devido às monoculturas extensivas.  

 
Política Pública: falta de organização e 
disponibilização das informações ambientais de 
forma sistematizada e de acesso livre. 
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II. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 
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7. OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO 

O OBJETIVO sintetiza a visão de futuro das políticas e ações de promoção do desenvolvimento 

sustentável do turismo de Nova Mutum. 

Estimular e impulsionar a atividade turística em Nova Mutum, por meio do fortalecimento de sua 

imagem, da qualificação de sua oferta turística, do alinhamento estratégico institucional 

participativo e do desenvolvimento de produtos turísticos inovadores, integrados e vivenciais 

focados no seu posicionamento de mercado, visando elevar a qualidade da experiência turística, a 

ampliação da participação econômica da atividade no município e a distribuição dos seus 

benefícios. 
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8. POSICIONAMENTO DE MERCADO 

O POSICIONAMENTO DE MERCADO define estrategicamente qual a imagem de destino e produto 

turístico que se pretende consolidar diante dos mercados escolhidos. A delimitação do 

posicionamento, que tem como base a combinação dos ativos turísticos locais com a demanda-meta, 

deve ser construída com a participação dos atores locais, já que sua consolidação perante o mercado 

depende da convergência das ações públicas e privadas. 

Portanto considerando as linhas de produtos propostas no diagnóstico estratégico, a valoração 

ponderada, construída de forma participativa, analisou duas variáveis centrais: ADERÊNCIA e 

ESTRUTURAÇÃO.  

O conceito de ADERÊNCIA adotado indica a capacidade, real e potencial, que a linha de produto tem 

para participação competitiva no mercado definido. Portanto, tal reflexão, teve como subsídio as 

características e capacidades, de oferta e demanda que produtos similares têm diante do mercado. 

Já a ESTRUTURAÇÃO abrange a capacidade de composição e ordenamento da linha de produto para 

que seja competitiva e atenda às necessidades e desejos do mercado consumidor, considerando três 

aspectos principais, a saber: (i) Existência e qualidade de infraestrutura pública e privada; (ii) 

Existência de produtos turísticos locais estruturados e em fase de comercialização; (iii) Oferta de 

equipamentos e serviços de apoio que supram a demanda da linha de produto. 

A análise da correlação entre os valores de aderência e estruturação utilizou como ferramenta um 

gráfico de dispersão, subdividido em 4 campos de posicionamento de mercado, a saber: 

(i) Criação de mercado: Ampliar as estratégias de promoção e comercialização, com a identificação e 

o conhecimento dos segmentos de mercado potenciais em consumir os produtos turísticos locais e 

regionais, de modo a concentrar esforços para atender o real interesse de consumo e fortalecer a 

imagem turística do Polo. Em geral as ações para a criação de mercado são de médio prazo. 

(ii) Desenvolvimento de mercado: Melhorar a gestão e a qualificação dos produtos turísticos 

existentes, valorizar os elementos centrais de cada linha de produto identificada, realizar ações 

estruturadas de promoção e comercialização visando impulsionar a cadeia produtiva do turismo. Em 

relação aos demais campos, as ações para desenvolvimento de mercado são de curto prazo. 

(iii) Desenvolvimento de produtos: Estruturar a oferta turística, valorizando e definindo o uso de 

atrativos e recursos turísticos com base em pesquisas de mercado, fomentando a iniciativa local para 

criação de um ambiente de negócio. Em geral as ações para desenvolvimento de produtos são de 

médio prazo. 

(iv) Mercado e/ou oferta de produto restrita: Estruturar e aprimorar a oferta após a consolidação 

das linhas prioritárias a fim de agregar valor aos produtos principais. Em geral as ações para 

qualificação da oferta são de longo prazo. 

8.1. Construção do Posicionamento de Mercado 

A definição inicial dos valores referente a Aderência e a Estruturação foi realizada por meio de uma 

pesquisa de percepção com os participantes da Oficina Pública do Diagnóstico Estratégico. Na 

ocasião os presentes foram convidados a responder um questionário individual analisando as 
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variáveis por linha de produto19. Os participantes trabalharam tanto com base nas informações 

apresentadas e debatidas sobre a realidade local, quanto pautados por cenários prospectivos.  

Após o mapeamento da percepção dos participantes, verificada nas figuras a seguir, foi realizado um 

debate mediado articulando a dimensão técnica e política, inerentes ao processo de planejamento, 

com o objetivo de definir o posicionamento de mercado estratégico para as linhas de produtos.  

Figura 106: Gráfico de dispersão para posicionamento de mercado – Linha de Produto: Turismo 
agrotecnológico. 

 
Fonte: Opah, 2019. 

  

 

19 Esta dinâmica ocorreu ao final da Oficina, realizada no dia 24/10/2019. O questionário utilizado 
pode ser verificado no Anexo 1 do presente relatório. 
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Figura 107: Gráfico de dispersão para posicionamento de mercado – Linha de Produto: Cidade, turismo e 
movimento criativo. 

 
Fonte: Opah, 2019. 

 

Figura 108: Gráfico de dispersão para posicionamento de mercado – Linha de Produto: Campo, lazer e 
natureza. 

 
Fonte: Opah, 2019. 

Entre os elementos do debate destacam-se três aspectos centrais para a delimitação do 

posicionamento, a saber: (i) o horizonte temporal do plano; (ii) a necessidade de priorizar 

investimentos e esforços para fortalecer o turismo local, e (iii) a capacidade institucional, pública e 
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privada, para estruturar a fomentar o setor. Dessa forma, o posicionamento de mercado ficou assim 

representado: 

Figura 109: Gráfico de dispersão para posicionamento de mercado – Síntese. 

 
Fonte: Opah, 2019. 

Pelo fato de ter sido classificada no "ambiente restrito" no gráfico de posicionamento de mercado, a 

linha Campo, Lazer e Natureza não será desenvolvida nesta etapa do PDTTur. Esta decisão é 

reforçada pela avaliação da capacidade institucional municipal para implantação da política de 

Turismo, preferindo-se focar na estruturação e aprimoramento da oferta das linhas prioritárias.  No 

entanto, sugere-se que o debate iniciado sobre a linha Campo Lazer e Natureza seja retomado na 

revisão do PDTTur, prevista para daqui a 5 anos e, nesse sentido o material produzido até o 

momento está sistematizado no Anexo 2 deste documento.  

8.2. Definição do Posicionamento de Mercado 

Considerando-se os levantamentos e análises realizadas no diagnóstico estratégico, bem como as 

dinâmicas e discussões realizadas com o Conselho de Turismo e o trade turístico, propõe-se para 

Nova Mutum o seguinte posicionamento de mercado: 

Ser um destino referência em turismo agrotecnológico, reconhecido pelo uso inovador da cadeia 

produtiva do agronegócio, incorporando elementos da cidade, de maneira criativa e diversificada, 

promovendo vivências turísticas singulares aos moradores e visitantes.  
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9. PORTFÓLIO TURÍSTICO 

O portfólio estratégico se refere à síntese dos elementos centrais que compõem a estrutura 

das Linhas de Produtos propostas para o desenvolvimento turístico de Nova Mutum, a fim 

de destacar a valorização e exploração dos atrativos e recursos turísticos relacionando-os 

com os produtos-segmentos e a demanda-meta. 

9.1. Turismo Agrotecnológico 

Descrição 
O Turismo Agrotecnológico compreende o fluxo de pessoas motivadas por interesses profissionais – técnico, 
comercial, científico e institucional – relacionados às diversas atividades da cadeia produtiva do agronegócio 
e da tecnologia envolvida no processo de produção, gestão e distribuição. 

Cenário atual 
Emergente - Linha de produto em estruturação, pouco explorada, com potencial de crescimento local 
integrado ao produto regional. 

Elementos de destaque 
• Fazendas e indústrias mapeadas e envolvidas no projeto de turismo agrotecnológico, 

• Parque agrotecnológico (projeto), 

• Fundação MT em campo, 

• Equipamentos/Espaços para eventos. 

Atividades prioritárias 
Programas, experiências e atividades de visitação relacionadas à cadeia produtiva do agronegócio e à 
tecnologia envolvida no processo de produção, gestão e distribuição desse setor. 

Atividades potencial agregador 
• Realização de eventos técnico-científicos relacionada a Cadeia Produtiva do Agronegócio - CPA; 

• Eventos Culturais de valorização do espaço urbano para aproveitamento do fluxo relacionado a Cadeia 
Produtiva do Agronegócio - CPA; 

Abrangência do mercado / público-alvo 
Regional, Nacional e Internacional (profissionais, estudantes, proprietários de áreas e empresários do setor 
de agronegócio e áreas afins). 

Comercialização atual de produtos 
Existência de operadores brasileiros (de Mato Grosso, Paraná e São Paulo) especializados que conheceram o 
destino por meio de Famtour e que possuem ofertas de programas de visitação para o município e região. 
Existência de receptivo turístico em estruturação no município. 

Atrativos âncoras 
• Ideal Agro                                          

• Terra Santa Agro 

Recursos turísticos 
• Parque Tecnológico (projeto) 

Destinos competidores 
Campo Verde (MT), Sorriso (MT), Sinop (MT) e Lucas do Rio Verde (MT); Cascavel (PR); Ribeirão Preto (SP); 
Luis Eduardo Magalhães (BA); Unaí (MG) e Paracatu (MG). 
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9.2. Cidade, turismo e movimento criativo 

Descrição 
Nova Mutum apresenta o ambiente urbano qualificado com parque urbano, praças e ciclovias, com 
tratamento paisagístico na maioria das áreas. A demanda por lazer local e regional é uma realidade que 
pode ser fomentada pelo uso de estruturas já existentes, com adequações para a realização de práticas e 
eventos relacionados à Cultura, Economia Criativa, Esporte e Lazer. As práticas dessa linha visam atender 
tanto a população local como o turista/visitante atual, bem como fomentar o fluxo microrregional, 
utilizando-se de estratégias de incentivo a formas de uso por meio de concessões/parcerias público-privada, 
além de ações realizadas pelo poder público local. Essas ações deverão ser orientadas a gerar uma cultura 
de apropriação do espaço público urbano (conceito de Urban Hacking) como forma de potencializar o uso 
comum nas áreas urbanas e contribuir para a articulação de lideranças e empresários locais no que se refere 
ao aprimoramento de um cenário favorável aos negócios voltados à população e aos turistas, tais como 
atividades de lazer, economia criativa e entretenimento. 

Cenário atual 
Não Explorada - Linha de produto sem estruturação, com aderência e valor agregado a eventos locais de 
cultura e esporte já realizados, sem fluxo turístico relevante. Potencial de crescimento local integrado a 
linha de produto do Turismo Agrotecnológico. 

Elementos de destaque 
• Parque e Praças, 

• Corredores Urbanos, 

• Equipamentos/Espaços para eventos, 

• Equipamentos Culturais. 

Atividades prioritárias 
Eventos de Economia Criativa, Eventos Musicais. 

Atividades potencial agregador 
• Realização de eventos técnico-científicos relacionada a Cadeia Produtiva do Agronegócio - CPA; 

• Eventos Culturais de valorização do espaço urbano para aproveitamento do fluxo relacionado a Cadeia 
Produtiva do Agronegócio - CPA; 

• Desenvolver ações de apropriação do espaço público urbano (conceito de Urban Hacking) feiras 
gastronômicas e de produtos locais, ações de intervenções artísticas, melhorias de espaços públicos, 
ações relacionadas aos esportes e à cultura urbana, além de temas como tecnologia e 
sustentabilidade, por exemplo. 

Abrangência do mercado / público-alvo 
Regional e Microrregional (população local e do entorno municipal e fluxo do turismo agrotecnológico). 

Comercialização atual de produtos 
Não possui oferta turística estruturada e/ou em comercialização. 

Atrativos âncoras 
• Escola de Música de Nova 

• Mutum (OSJNM)                  

• Parque das 9 Lagoas                 

• Casa do Artesão Flor de Ipê                              

• Feira Municipal                

• Kessbier Cervejaria 
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Recursos turísticos 
• Praça dos Migrantes    

• Praça dos Flamboyant's       

• Praça da Alegria     

• Avenida Mutum       

• Avenida das Arapongas 

Destinos competidores 
Sorriso (MT), Sinop (MT) e Lucas do Rio Verde (MT). 
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10. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO 

A partir dos resultados do diagnóstico estratégico e da discussão do posicionamento de mercado, 

foram definidas estratégias para os quatro eixos que estruturam o PDTTur. As estratégias 

contemplam as contribuições provenientes do debate realizado com o Conselho de Turismo e 

representantes do trade turístico na oficina ocorrida no dia 25 de outubro de 2019.  

10.1. Mercado Turístico  

▪ Aprimorar e diversificar a oferta de produtos e serviços relacionados à Linha de 

Produto Turismo Agrotecnológico enquanto segmento prioritário, por meio do 

comprometimento dos atores desse segmento, da estruturação de atividades criativas 

e inovadoras, da ampliação dos canais de promoção e distribuição, assim como da 

integração desse segmento aos demais segmentos complementares, de forma a elevar 

a experiência dos turistas e o posicionamento do destino no mercado. 

▪ Estruturar e qualificar a oferta de produtos e serviços relacionados à Linha de Produto 

“Cidade, turismo e movimento criativo” por meio do desenvolvimento ordenado de 

novas atividades, estruturas e serviços turísticos, com base em parcerias público-

privadas, no incentivo ao empreendedorismo local e na articulação interinstitucional, a 

fim de diversificar a oferta turística e ampliar os impactos socioeconômicos do fluxo 

atual. 

▪ Fortalecer a cadeia produtiva do turismo por meio de ações de fomento à criação de 

redes associativas, promoção da qualificação e investimentos em equipamentos e 

serviços turísticos, a fim de elevar os padrões de qualidade da oferta turística local. 

▪ Desenvolver, de maneira contínua, ações inovadoras de promoção e apoio à 

comercialização turística, com foco no posicionamento de mercado, por meio de 

instrumentos físicos e digitais, de maneira a elevar, interna e externamente, a imagem 

turística de Nova Mutum e a atração fluxos turísticos segmentados. 

10.2. Infraestrutura  

▪ Mitigar os impactos negativos da urbanização por meio de ações de melhoria dos 

serviços básicos e educação ambiental, contribuindo para a sustentabilidade do 

município. 

▪ Melhorar a estrutura de acesso e mobilidade urbana por meio da qualificação dos 

serviços e equipamentos de recepção dos viajantes, da diversificação dos modais de 

transporte e do ordenamento dos diferentes tipos de tráfego, de modo a oferecer 

segurança e conforto aos turistas e moradores. 

▪ Promover a segurança de moradores e turistas por meio de monitoramento urbano, 

de forma a prevenir o crime e contribuir para manutenção da integridade física e 

econômica de pessoas e instituições.          
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10.3. Fortalecimento Institucional  

▪ Estruturar um sistema de gestão do turismo, por meio da definição de competências e 

atribuições dos atores, da articulação institucional, da qualificação a Secretaria de 

Indústria, Comércio e Turismo, do COMTUR e da estruturação de fundo específico, a 

fim de promover a rede de fomento do turismo e continuidade da política. 

▪ Estabelecer mecanismos para conhecer, de forma qualificada, os hábitos, 

comportamento, preferências e tendências da demanda (real e potencial), fazendo uso 

de pesquisas e análises de dados primários e secundários, de forma a gerar inteligência 

turística para o destino e subsidiar a tomada de decisões. 

▪ Sensibilizar os cidadãos e trade turístico para a valorização e conhecimento dos bens 

socioambientais, das características produtivas do agronegócio local e dos potenciais 

de mercado turístico por meio de campanhas, ações de incentivo e de integração 

produtiva, a fim de fomentar novos investimentos e fortalecer o posicionamento de 

mercado. 

▪ Adequar a legislação urbanística para contemplar o turismo como estratégia de 

desenvolvimento de modo a viabilizar a diversificação das atividades econômicas e 

ampliar a experiência do turista. 

10.4. Bens Socioambientais a serviço do mercado turístico 

▪ Subsidiar a estruturação de atrativos naturais, a longo prazo, por meio de estudos para 

identificação dos ativos ambientais relevantes, a fim de reconhecer os potenciais de 

diversificação a oferta turística e a promoção da conservação ambiental com proteção 

as espécies ameaçadas.  

▪ Estimular as práticas de sustentabilidade e certificação ambiental nos 

empreendimentos agrotecnológicos e ACTs, por meio de assessoria técnica e 

campanhas de sensibilização, a fim de promover a sustentabilidade e fortalecer o 

posicionamento de mercado de Nova Mutum.  
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III. PLANO DE AÇÃO 
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11. VISÃO GERAL DO PLANO DE AÇÃO 

 

A execução do plano está prevista para 5 (cinco) anos, portanto as ações foram priorizadas 

considerando os seguintes princípios e orientações estratégicas: (i) Priorização das ações de 

fortalecimento institucional para que a gestão tenha maior suporte e eficiência na gestão do plano; 

(ii) Interdependência entre as ações, ou seja, identificação de ações necessariamente decorrentes de 

outras, e (iii) distribuição dos investimentos e da carga de gestão dos contratos e obras ao longo dos 

cinco anos de gestão do projeto. 

Considerando, ainda, a capacidade de exequibilidade do plano pela Secretaria Municipal de Indústria, 

Comércio e Turismo, as ações foram divididas em duas categorias de gestão, a saber: 

(i) Ações Diretas: ações coordenadas pela secretaria em parceria com organizações locais e 

regionais; 

(ii) Ações de Articulação: ações fomentadas pela secretaria, porém coordenadas por outros 

órgãos de gestão municipal e/ou por organizações locais e regionais.  

O dimensionamento total dos investimentos é exposto em um cronograma físico-financeiro 

bimestral, de forma a representar a sequência das ações e o orçamento anual necessário para a 

implementação do Plano de Desenvolvimento Territorial de Nova Mutum. Cabe destacar que as 

“ações de articulação”, serão apresentadas sem orçamento, tendo em vista que a execução não será 

de responsabilidade direta do presente plano. 

Por fim, foi elaborada a avaliação de impactos potenciais de cada ação, incluindo as “ações de 

articulação” para a mensuração de seus impactos. A matriz de impactos potenciais aponta os 

impactos significativos que as ações propostas pelo PDTTur podem causar de efeito de caráter 

econômico, ambiental, social e cultural.  O instrumento de avaliação de impacto tem como função 

ser uma referência para o acompanhamento e monitoramento da implementação das ações 

previstas no plano.  

O detalhamento das ações, apresenta-se em formato de fichas individuais, contendo as seguintes 

informações: 

▪ Nome da ação; 

▪ Tipo de ação: Ação direta ou ação de articulação; 

▪ Eixo estratégico: delimitação do eixo estruturante do plano ao qual a ação está 

vinculada; 

▪ Eixo de atuação PRT: consiste no eixo do Programa de Regionalização do Turismo ao 

qual a ação está vinculada; 

▪ Linha de Produto: que a ação está direcionada para fomentar; 

▪ Priorização: alta, média ou baixa, orientando o cronograma de execução do plano; 

▪ Interdependência com outra ação condicionante: consiste nas ações com as quais a 

ação descrita na ficha tem relação de dependência (ações que devem ser 

implementadas previamente à execução da ação em voga). 



 

192 
 

▪ Interdependência com outra ação complementar: consiste nas ações que 

complementam essa ação descrita na ficha e fortalecem os resultados esperados para 

o turismo. 

▪ Estratégia relacionada: estratégia definida na terceira etapa do plano, ao qual a ação 

está vinculada; 

▪ Objetivo: o que se espera alcançar com a implementação da ação; 

▪ Justificativa: detalha a necessidade de se implementar a ação; 

▪ Descrição: conteúdo básico e passos necessários para implementação da ação; 

▪ Benefícios: são os impactos positivos que essa ação pode gerar (ambientais, sociais, 

culturais, econômicos) para o município e para a população. 

▪ Beneficiários: consiste no público que irá se beneficiar da ação; 

▪ Custo estimado: estimativa de valores das ações, baseadas no ano de pesquisa e 

elaboração do plano20; 

▪ Produtos: descrição dos produtos concretos da ação, que servem de parâmetros de 

medição no processo de monitoramento da ação; 

▪ Resultados esperados: efeitos no desenvolvimento do turismo, e que se relacionam 

com o objetivo geral do PDTTur; 

▪ Parceiros potenciais: indicação inicial de parceiros para a realização da ação, 

identificados a partir do diagnóstico, sendo importante a inclusão de novos parceiros 

ao longo da implementação do plano. 

  

 

20 Para as “ações de articulação” o presente item não é inserido nas tabelas que contemplam a visão geral do plano apenas 
nas fichas individuais. 
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Quadro 19: Síntese do Plano de Ação. 

 

EIXO Nº AÇÃO OBJETIVO PRIORIDADE 
TIPO DE 

AÇÃO 
INVESTIMENTO 

TOTAL 

Mercado 
Turístico 

1.1 

Aperfeiçoamento 
contínuo do Manual 
Operacional do 
Turismo 
Agrotecnológico 

Aprimorar os 
mecanismos de 
planejamento e 
gestão, bem como 
instrumentalizar o 
poder público 
municipal para o 
monitoramento da 
oferta turística 
relacionada ao 
segmento 
prioritário. 

ALTA DIRETA R$ 30.000,00 

Mercado 
Turístico 

1.2 

Elaboração e 
implementação do 
Programa "Nova 
Mutum 
Agrotecnológica" 

Elevar o 
comprometimento 
e responsabilidade 
dos atores na 
implementação de 
ações de 
estruturação, 
inovação e 
comercialização de 
produtos e serviços 
relacionados ao 
segmento 
prioritário 

ALTA DIRETA R$ 120.500,00 

Mercado 
Turístico 

1.3 

Elaboração de projeto 
e implementação de 
Exposição Itinerante 
¨AgroTech – Nova 
Mutum¨ 

Criar um atrativo 
turístico/centro 
interpretativo, que 
tem como atributo 
aumentar o vínculo 
da imagem do 
destino com o 
produto 
agrotecnológico 
proporcionando a 
visitantes e 
moradores o 
conhecimento 
sobre a produção 
local. 

MÉDIA DIRETA R$ 200.000,00 

Mercado 
Turístico 

1.4 

Elaboração e 
implementação do 
Programa "Nova 
Mutum - Cidade 
Criativa" 

Fomentar a 
diversificação de 
ativos turísticos 
para ampliar as 
opções de lazer 
urbano e captar 
uma demanda mais 
ampla, visando um 

MÉDIA DIRETA R$ 264.000,00 
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EIXO Nº AÇÃO OBJETIVO PRIORIDADE 
TIPO DE 

AÇÃO 
INVESTIMENTO 

TOTAL 

consumo mais 
frequente, mais 
variado e mais 
intenso por visita. 

Mercado 
Turístico 

1.5 

Elaboração e 
implantação de 
projeto de 
qualificação de 
espaços urbanos para 
a realização de 
eventos da cultura 
urbana criativa 

Implementar 
estruturas de apoio 
nas áreas públicas 
com potencial de 
mobilidade e 
localização 
estratégica para a 
criação de espaços 
convidativos à 
permanência na 
realização de 
eventos ao ar livre 

MÉDIA DIRETA R$ 333.200,00 

Mercado 
Turístico 

1.6 

Elaboração de projeto 
e implantação do 
Centro Cultural de 
Nova Mutum. 

Fomentar a 
diversificação de 
ativos turísticos 
para ampliar as 
opções de lazer 
urbano e captar 
uma demanda mais 
ampla, visando um 
consumo mais 
frequente, mais 
variado e mais 
intenso por visita. 

MÉDIA ARTICULAÇÃO 
sem custo 

direto 

Mercado 
Turístico 

1.7 

Criação e 
consolidação de 
eventos geradores de 
fluxo turístico 

Consolidar e 
promover eventos 
geradores de fluxo 
de forma a 
posicionar o 
destino e ampliar o 
uso e melhoria da 
sua oferta turística. 

MÉDIA DIRETA R$ 478.000,00 

Mercado 
Turístico 

1.8 

Realização de missões 
técnicas de 
benchmarking para 
conhecimento de 
melhores práticas em 
turismo 

Elevar a capacidade 
empresarial e 
profissional para o 
desenvolvimento 
do turismo local. 

MÉDIA DIRETA R$ 100.000,00 

Mercado 
Turístico 

1.9 
Criação de uma Rede 
de Turismo – Nova 
Mutum 

Fortalecer o 
associativismo 
empresarial para 
elevar a capacidade 
empresarial e 
profissional para o 
desenvolvimento 
do turismo local 

ALTA DIRETA R$ 20.000,00 

Mercado 
Turístico 

1.10 
Desenvolvimento e 
implementação de 

Melhorar o 
relacionamento de 

ALTA DIRETA R$ 80.000,00 
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EIXO Nº AÇÃO OBJETIVO PRIORIDADE 
TIPO DE 

AÇÃO 
INVESTIMENTO 

TOTAL 

plataforma e 
aplicativo digital de 
apoio à promoção e 
comercialização 
turística. 

mercado e 
posicionamento do 
destino, integrando 
mecanismos de 
gestão e apoio a 
promoção e 
comercialização do 
Turismo 
Agrotecnológico 
como segmento 
prioritário 
agregando, 
também, os 
segmentos 
secundários. 

Mercado 
Turístico 

1.11 

Implementação do 
Plano “Nova Mutum - 
Planejamento de 
Comunicação” 

Desenvolver a 
presença digital do 
destino Nova 
Mutum 

ALTA DIRETA R$ 30.000,00 

Mercado 
Turístico 

1.12 

Desenvolvimento e 
implementação de 
um programa de 
treinamento de 
vendas do Turismo 
Agrotecnológico 

Instrumentalizar o 
mercado 
especializado 
(agentes, 
operadores, guias 
de turismo, atores 
locais do processo) 
para a 
comercialização 
dos segmentos 
prioritários do 
destino. 

ALTA DIRETA R$ 60.000,00 

Mercado 
Turístico 

1.13 

Realização viagens de 
familiarização para o 
destino (famtours 
fampress); 

Reforçar e 
aproximar o 
destino Nova 
Mutum junto ao 
mercado 
especializado 

ALTA DIRETA R$ 40.000,00 

Mercado 
Turístico 

1.14 

Participação em 
eventos 
especializados 
visando a promoção 
do Turismo 
Agrotecnológico 

Reforçar a 
articulação e 
relacionamento do 
destino Nova 
Mutum com o 
mercado 
especializado 

ALTA DIRETA R$ 105.000,00 

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.1 

Elaboração e 
realização de 
campanhas de 
educação ambiental 
focadas no 
saneamento básico. 

Melhorar as 
condições de 
limpeza urbana, do 
reaproveitamento 
dos resíduos 
sólidos e do 
incentivo a práticas 
alternativas 

ALTA ARTICULAÇÃO 
sem custo 

direto 
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EIXO Nº AÇÃO OBJETIVO PRIORIDADE 
TIPO DE 

AÇÃO 
INVESTIMENTO 

TOTAL 

sustentáveis de 
esgotamento 
sanitário agregando 
qualidade ao 
ambiente urbano e 
à vivência dos 
moradores e 
turistas.  

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.2 Elaboração de 
programa para 
tratamentos 
alternativos de 
esgotamento 
sanitário em novos 
loteamentos. 

Minimizar os 
impactos da falta 
de rede pública de 
esgotamento 
sanitário por meio 
de implantação de 
soluções 
alternativas. 

MÉDIA R$ 24.000,00 
Infraestrutura e 
serviços básicos 

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.3 Elaboração e 
implantação de 
projeto de 
qualificação do 
Parque Nove Lagoas. 

Ampliar a 
capacidade de 
drenagem urbana 
aliada à melhoria 
da qualidade 
paisagística, 
produzindo novos 
espaços de convívio 
e visitação e 
evitando enchentes 
e inundações. 

MÉDIA 
R$ 

1.100.000,00 
Infraestrutura e 
serviços básicos 

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.4 

Elaboração de projeto 
e implantação da 
qualificação do 
desenho urbano e 
acessos do trecho 
urbano da BR 163 

Aumentar a 
segurança viária e 
melhorar a 
sinalização turística 
e urbana. 

ALTA DIRETA 
R$ 

2.760.000,00 

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.5 

Elaboração de projeto 
e implantação da 
requalificação do 
edifício do terminal 
rodoviário. 

Proporcionar 
conforto e bem-
estar ao visitante 
nos momentos de 
chegada e partida. 

ALTA DIRETA 
R$ 

1.070.000,00 

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.6 
Elaboração de projeto 
e implantação da 
Sinalização Cicloviária 

Aumentar a 
segurança viária e 
melhorar a 
sinalização turística 
e urbana. 

MÉDIA ARTICULAÇÃO 
sem custo 

direto 

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.7 

Elaboração e 
implantação do 
projeto de ampliação 
de sistema de 
segurança urbana por 
meio de 
videomonitoramento. 

Aumentar a 
segurança de 
moradores e 
turistas 

ALTA ARTICULAÇÃO 
sem custo 

direto 

Quadro 3.1 Reestruturação Fortalecer a ALTA DIRETA R$ 15.000,00 
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EIXO Nº AÇÃO OBJETIVO PRIORIDADE 
TIPO DE 

AÇÃO 
INVESTIMENTO 

TOTAL 

institucional organizacional e 
funcional da 
Secretaria de 
Indústria, Comércio e 
Turismo 

estrutura 
organizacional da 
Secretaria 
qualificando a 
organização dos 
fluxos de trabalho, 
promovendo maior 
integração entre as 
os cargos e 
facilitando a 
comunicação 
interna. 

Quadro 
institucional 

3.2 

Fortalecimento do 
Conselho Municipal 
de Turismo e Criação 
do Fundo Municipal 
do Turismo 

Qualificar a atuação 
do Conselho 
Municipal de 
Turismo - COMTUR, 
através de 
adequações na Lei 
de Criação, 
Regimento Interno 
e Criação do Fundo 
Municipal de 
Turismo. 

ALTA DIRETA R$ 12.000,00 

Quadro 
institucional 

3.3 

Criação do Programa 
de Incentivo ao 
Turismo Urbano 
Criativo 

Fomentar um 
ambiente favorável 
ao 
desenvolvimento 
de ativos turísticos, 
por meio de 
instrumentos de 
incentivos para a 
realização de 
eventos criativos e 
de projetos 
inovadores de 
interesse turístico. 

MÉDIA DIRETA R$ 23.400,00 

Quadro 
institucional 

3.4 

Capacitação para os 
servidores da 
Secretaria de 
Industria, Comércio e 
Turismo 

Qualificar a equipe 
da Secretaria de 
Indústria, Comércio 
e Turismo para a 
implantação do 
Plano de 
Desenvolvimento 
Territorial do 
turismo. 

ALTA DIRETA R$ 75.000,00 

Quadro 
institucional 

3.5 

Implantação do 
sistema de pesquisa e 
monitoramento da 
visitação turística. 

Elaborar e aplicar 
pesquisas de oferta 
e demanda com 
intuito de obter as 
informações 
necessárias para 
subsidiar a tomada 

ALTA DIRETA R$ 540.000,00 
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EIXO Nº AÇÃO OBJETIVO PRIORIDADE 
TIPO DE 

AÇÃO 
INVESTIMENTO 

TOTAL 

decisão e para o 
monitoramento dos 
impactos da 
implementação do 
PDTTur. 

Quadro 
institucional 

3.6 

Fortalecimento da 
identidade 
sociocultural, 
socioambiental e 
produtiva de Nova 
Mutum 

Fomentar a 
construção coletiva 
dos elementos de 
representação da 
cultura de Nova 
Mutum, 
estabelecendo a 
comunhão de 
determinados 
valores entre os 
membros do 
Município, 
fortalecendo o 
sentimento de 
pertencimento 
cultural. 

MÉDIA DIRETA R$ 328.000,00 

Quadro 
institucional 

3.7 

Criação do Boletim 
Informativo do 
Turismo de Nova 
Mutum 

Divulgar e fomentar 
as ações turísticas 
para o trade 
turístico e 
sociedade em geral 

ALTA DIRETA 
realização 

interna 

Quadro 
institucional 

3.8 

Criação de programa 
de visitação nos 
atrativos 
agrotecnológicos 

Organizar 
programa de 
visitação nos 
atrativos 
agrotecnológicos 
para promover a 
integração da 
cadeia produtiva do 
agronegócio junto a 
população em geral 

ALTA DIRETA R$ 17.500,00 

Quadro 
institucional 

3.9 

Revisão e 
complementação do 
Plano Diretor para 
inclusão do turismo 
como estratégia. 

Compatibilizar o 
planejamento 
territorial municipal 
com as estratégias 
de 
desenvolvimento 
turístico e com as 
leis orçamentárias. 

MÉDIA ARTICULAÇÃO 
sem custo 

direto 

Quadro 
institucional 

3.10 
Revisão de normas 
para uso de espaços 
públicos. 

Fomentar 
empreendimentos 
e eventos de 
economia criativa, 
cultura e 
entretenimento, de 
forma a viabilizar a 
linha de produto 

ALTA DIRETA R$ 50.000,00 
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EIXO Nº AÇÃO OBJETIVO PRIORIDADE 
TIPO DE 

AÇÃO 
INVESTIMENTO 

TOTAL 

Cidade, Turismo e 
Movimento 
Criativo. 

Aspectos 
Socioambientais 

4.1 

Identificação, 
mapeamento e 
planejamento 
estratégico dos ativos 
ambientais de 
importância 
ecológica. 

Conciliar o 
desenvolvimento 
do turismo com a 
conservação da 
biodiversidade, por 
meio do aumento 
conhecimento das 
espécies de 
interesse ambiental 
e turístico. 

MÉDIA DIRETA R$ 80.000,00 

Aspectos 
Socioambientais 

4.2 

Elaboração e 
implementação de 
um programa de boas 
práticas de 
sustentabilidade para 
as ACTs. 

Promover a 
sustentabilidade e 
fortalecer o 
posicionamento de 
mercado de Nova 
Mutum, por meio 
das práticas de 
sustentabilidade e 
da adoção de 
certificações 
ambientais 
reconhecidas. 

ALTA DIRETA R$ 50.000,00 
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12. DETALHAMENTO DAS AÇÕES 

12.1. Ações do Mercado Turístico 

Eixo 1: Mercado Turístico 

Ação 
1.1 Aperfeiçoamento contínuo do Manual Operacional do Turismo 
Agrotecnológico 

Eixo Estratégico Plano Mercado Turístico 

Eixo de Atuação PRT 
Promoção e Apoio à Comercialização 
Planejamento e Posicionamento de Mercado 
Informação ao Turista 

Linha de Produto Turismo Agrotecnológico  

Priorização Alta  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante 

Não se aplica. 
 
 

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

1.10 Implementar plataforma digital de apoio à promoção e comercialização 
turística 
3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Industria, Comércio e 
Turismo 
3.8 Criação de programa de visitação nos atrativos agrotecnológicos 

Estratégia Relacionada 

Aprimorar e diversificar a oferta de produtos e serviços relacionados à Linha de Produto Turismo 
Agrotecnológico enquanto segmento prioritário, por meio do comprometimento dos atores desse 
segmento, da estruturação de atividades criativas e inovadoras, da ampliação dos canais de promoção e 
distribuição, assim como da integração desse segmento aos demais segmentos complementares, de 
forma a elevar a experiência dos turistas e o posicionamento do destino no mercado. 

Objetivo 

Aprimorar os mecanismos de planejamento e gestão, bem como instrumentalizar o poder público 
municipal para o monitoramento da oferta turística relacionada ao segmento prioritário. 

Justificativa 

O Manual Operacional do Turismo Agrotecnológico, desenvolvido em 2018, é um instrumento de 
informações acerca do segmento em Nova Mutum e atua como uma base para fins de planejamento, 
gestão e apoio a promoção e comercialização desta atividade turística. O Manual apresenta com 
detalhes esse segmento no destino Nova Mutum e fornece dados e argumentos para a sua 
comercialização e operação. Incluindo aí conceitos, fluxo operacional, o papel de cada elo da cadeia 
produtiva, bem como informações gerais sobre o destino, suas principais características, atrativos, 
serviços e infraestrutura de apoio. Constitui um amplo conjunto de dados dos empreendimentos 
participantes do Turismo Agrotecnológico. Além de apresentar, também, sugestões de roteiros e 
experiências. Na perspectiva de que tanto os operadores de mercado quanto os atores locais (público e 
privado) possam fazer uso dessas informações para a gestão do segmento no destino, bem como para 
aproximar o cliente final (turista) de uma nova experiência turística. Desta forma considera-se 
fundamental avançar no aprimoramento deste instrumento que, atualmente, possui um formato 
limitado. O que demanda melhorias e adequações no sentido de torná-lo mais inteligente e de uso 
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atrativo pelo mercado. 

Descrição 

Contratar estudo/projeto para: 
 
(i) Implantação digital do Manual Operacional do Turismo Agrotecnológico, com ferramentas inteligentes 
de alimentação, captura de dados e informações acerca dos atrativos, equipamentos e serviços 
relacionados ao Turismo Agrotecnológico, considerando: 
- desenvolvimento de estrutura digital com base nas Fichas Técnicas de Produto do Manual Operacional 
do Turismo Agrotecnológico existente, que possa ser alimentada pelos atrativos, equipamentos e 
serviços relacionados ao Turismo Agrotecnológico, com a supervisão do poder público; 
- constituição de um banco de dados contendo as informações necessárias à operacionalização do 
segmento Turismo Agrotecnológico 
- compatibilização e disponibilização das informações Manual Operacional do Turismo Agrotecnológico 
com as demais interfaces digitais a serem desenvolvidas (portal, plataforma, aplicativo). 
 
Obs.:  

• A estrutura digital deve conter filtros avançados de busca e mecanismos de navegação que 
facilite a operacionalização e sua utilização por parte do público-alvo (agentes e operadores de 
turismo especializados no segmento). 

• A interface deve ser amigável e intuitiva para os usuários (internos e externos). 

• A estrutura digital a ser desenvolvida deve funcionar como um banco de dados que permita o 
cruzamento das informações, de forma a facilitar, por exemplo, a elaboração de roteiros de 
visitação, dias e horários abertos à visitação e complementariedade das visitas. 

• O atual Manual Operacional do Turismo Agrotecnológico deve ser tomado como modelo-base 
para a versão digital a ser desenvolvida. 

Benefícios 
1. Aumento de bens e produtos comercializados; 
2. Integração econômica. 

Beneficiários turistas; trade turístico 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado R$ 30.000,00 

Produtos Manual Operacional do Turismo Agrotecnológico (Digital) 

Resultados Esperados 

1. Incentivo a formatação de novos produtos;  
2. Fortalecimento do Posicionamento de Mercado; 
3. Fortalecimento do Sistema de Gestão do Turismo; 
4. Instrumentalização da Gestão Pública. 

Parceiros Potenciais 
Instituições de Ensino Superior 
SEBRAE 
Ministério do Turismo 

 

Eixo 1: Mercado Turístico 

Ação 1.2 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum Agrotecnológica" 

Eixo Estratégico Plano Mercado Turístico 

Eixo de Atuação PRT Planejamento e Posicionamento de Mercado 
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Qualificação Profissional, dos Serviços e da Produção Associada 

Linha de Produto Turismo Agrotecnológico 

Priorização Alta 

Interdependência 
com outra ação 
condicionante 

Não se aplica. 
 
 

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

1.1 Aperfeiçoamento contínuo do Manual Operacional do Turismo 
Agrotecnológico 
1.10 Implementar plataforma digital de apoio à promoção e comercialização 
turística 
3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Indústria, Comércio e 
Turismo 
3.8 Criação de programa de visitação nos atrativos agrotecnológicos 

Estratégia Relacionada 

Aprimorar e diversificar a oferta de produtos e serviços relacionados à Linha de Produto Turismo 
Agrotecnológico enquanto segmento prioritário, por meio do comprometimento dos atores desse 
segmento, da estruturação de atividades criativas e inovadoras, da ampliação dos canais de promoção e 
distribuição, assim como da integração desse segmento aos demais segmentos complementares, de 
forma a elevar a experiência dos turistas e o posicionamento do destino no mercado. 

Objetivo 

Elevar o comprometimento e responsabilidade dos atores na implementação de ações de estruturação, 
inovação e comercialização de produtos e serviços relacionados ao segmento prioritário. 

Justificativa 

Conforme apontado no diagnóstico as especificidades do segmento de Turismo Agrotecnológico 
demandam um contínuo aprofundamento e melhoria do envolvimento dos atores locais direta e 
indiretamente responsáveis pela oferta de serviços, programas e atividades de visitação e vivências 
turísticas nos atrativos e equipamentos específicos do segmento. Esta é uma maneira de elevar a 
compreensão e as responsabilidades dos envolvidos, resultando em um produto cada vez mais 
estruturado, consistente e competitivo. 

Descrição 

Contratar estudo/projeto para: 
 
(i) Criação e implementação do “programa de qualificação e cocriação de experiências-vivências do 
Turismo Agrotecnológico”, considerando: 
- a realização de “atividades de formação continuada” tendo em vista a melhoria contínua dos processos 
e atividades oferecidas pelos atrativos, equipamentos e serviços relacionados ao segmento; 
- realização do “workshop de turismo experiencial” para a cocriação de produtos competitivos 
(programas/roteiros e atividades), com novos usos e vivências criativas, que valorizem o envolvimento 
de todos os setores e atividades (atrativos, equipamentos e serviços, relacionados ao segmento; poder 
público, agentes e operadores especializados). 
 
Exemplo: acompanhar de dentro de uma cabine de uma colheitadeira um trecho da colheita; participar 
de uma oficina de pratos gastronômicos a base de soja, suínos e outros produtos de origem local; 
oferecer uma vista aérea da propriedade rural em tempo real por meio de óculos de realidade virtual 
combinado com drones; uso de sistema de rádio visitação (fones com transmissor) de forma a garantir 
melhor qualidade das informações repassadas durante as visitas.  
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(ii) Criação e Realização de evento “Fórum de Turismo Agrotecnológico", evento de caráter anual e 
abrangência regional, sua a realização será itinerante entre os municípios que fazem parte da Região 
Turística Portal do Agronegócio com objetivo de debater, difundir e trocar experiências do segmento no 
âmbito municipal e regional, consolidando:  
- o referencial local e regional relacionado ao segmento;  
- o debate sobre tendências e informações gerais do Turismo Agrotecnológico em destinos de referência;  
- a inovação para o segmento, com a formação de um “hub” para geração de ideias e fomento a 
negócios; 
- a cadeia produtiva, com a realização de rodadas de negócios. 
 
Obs.: Participantes potenciais - estudantes, proprietários de áreas rurais, representantes das indústrias 
do agronegócio, agente e operadores, representantes do poder público interessado, representantes de 
instituições de fomento e apoio, entre outros. 

Benefícios 
1. Aumento de bens e produtos comercializados 
2. Integração econômica 

Beneficiários turistas; trade turístico 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado 

Programa de qualificação e cocriação de experiências-vivências do Turismo 
Agrotecnológico: R$ 8.000,00 (para o desenvolvimento) e R$ 10.500,00 (por ano) 
Fórum de Turismo Agrotecnológico: R$ 10.000,00 (por ano) 
Total:  

Produtos 
1. Programa de qualificação e cocriação de experiências-vivências do Turismo 
Agrotecnológico  
2. Evento “Fórum de Turismo Agrotecnológico" 

Resultados Esperados 

1. Melhoria da experiência da visitação 
2. Aumento de permanência dos turistas 
3. Organização e Fomento a Cadeia Produtiva do Turismo 
4. Fortalecimento do Posicionamento de Mercado 
5. Incentivo a formatação de novos produtos;  
6. Aumento da satisfação do usuário (visitante e trade turístico) 

Parceiros Potenciais 
Instituições de Ensino Superior 
SEBRAE 
Ministério do Turismo 

 

Eixo 1: Mercado Turístico 

Ação 
 1.3 Elaboração de projeto e implementação de Exposição Itinerante ¨AgroTech – 
Nova Mutum¨ 

Eixo Estratégico Plano Mercado Turístico 

Eixo de Atuação PRT 
Promoção e Apoio à Comercialização 
Planejamento e Posicionamento de Mercado 
Empreendedorismo, Captação e Promoção de Investimento 

Linha de Produto Turismo Agrotecnológico 

Priorização Média 
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Interdependência 
com outra ação 
condicionante 

Não se aplica. 
 
 

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

1.10 Implementar plataforma digital de apoio à promoção e comercialização 
turística 
 

Estratégia Relacionada 

Aprimorar e diversificar a oferta de produtos e serviços relacionados à Linha de Produto Turismo 
Agrotecnológico enquanto segmento prioritário, por meio do comprometimento dos atores desse 
segmento, da estruturação de atividades criativas e inovadoras, da ampliação dos canais de promoção e 
distribuição, assim como da integração desse segmento aos demais segmentos complementares, de 
forma a elevar a experiência dos turistas e o posicionamento do destino no mercado. 

Objetivo 

Criar uma exposição itinerante com o objetivo de aumentar o vínculo da imagem do destino com o 
produto agrotecnológico proporcionando a visitantes, moradores e público-alvo em geral o 
conhecimento sobre a história local e regional relacionada à tecnologia do agronegócio. 

Justificativa 

Na análise dos atrativos e recursos turísticos não foram identificados equipamentos de cunho 
sociocultural que fortaleça a identidade de Nova Mutum. Nesse sentido, o desenvolvimento de uma 
exposição itinerante se configura como uma ferramenta de comunicação e interpretação do patrimônio 
sociocultural local útil para enriquecer a experiência local, ao mesmo tempo que pode servir de 
estratégia de promoção e apoio à comercialização do destino. Considerando, ainda, a falta de 
apropriação do trade turístico, da população local com as formas e os resultados da produção 
Agrotecnológica de Nova Mutum e região, a exposição se torna um canal atrativo e interativo de 
disseminação do conhecimento relacionado ao segmento prioritário. 

Descrição 

Contratar estudo/projeto para: 
(i) Concepção conceitual da Exposição Itinerante ¨AgroTech – Nova Mutum¨: elaboração de projeto 

museográfico para definição de linguagem, abordagem, conteúdo e design expositivo, definição de 
circuito de visitação, suportes expositivos, recursos multimeios, projeto gráfico e visual. 

(ii) A concepção da Exposição Itinerante ¨AgroTech – Nova Mutum¨ deve contemplar por 
estabelecer mecanismos de gestão e renovação da exposição por períodos determinados, fazendo 
uso de dispositivos de interatividade digital; 

(iii) Recomenda-se a adoção dos seguintes processos de criação de conteúdo para Exposição Itinerante 
¨AgroTech – Nova Mutum”: repositório de fontes históricas, fotos, material temático, testemunhos 
audiovisuais sobre a história local, acervo de trabalhos académicos, inventário participativo com a 
comunidade para identificação de material e acervo.  

(iv) Recomenda-se as seguintes especificações técnicas: área para montagem com, no mínimo, 65 m²; 
transporte em veículo do tipo carro de médio porte ou caminhão pequeno; período de 
montagem/desmontagem de 1 dia, equipe técnica para montagem/desmontagem com, no máximo, 
2 técnicos; tipo de embalagem para transporte em softpacking (papel corrugado e plástico bolha). 

(v)  Executar a implementação da Exposição Itinerante ¨AgroTech – Nova Mutum”, conforme definições 
anteriores e considerando um plano de itinerância para, no mínimo, 2 anos. 

Benefícios 
Aumento de bens e produtos comercializados 
Aumento do conhecimento sobre o tema 
Integração econômica 

Beneficiários Moradores, turistas; trade turístico 
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Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado 200.000,00 

Produtos Exposição Itinerante ¨AgroTech – Nova Mutum¨ 

Resultados Esperados 

Melhoria da experiência da visitação 
Aumento de permanência dos turistas 
Fortalecimento do Posicionamento de Mercado 
Incentivo a formatação de novos produtos;  
Aumento da satisfação do usuário (visitante e trade turístico) 

Parceiros Potenciais 

Governo do Estado de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso 
Ministério do Turismo 
Ministério da Agricultura  
Instituições de Ensino Superior 

 

Eixo 1: Mercado Turístico 

Ação 1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum - Cidade Criativa" 

Eixo Estratégico Plano Mercado Turístico 

Eixo de Atuação PRT 

Promoção e Apoio à Comercialização 
Planejamento e Posicionamento de Mercado 
Qualificação Profissional, dos Serviços e da Produção Associada 
Empreendedorismo, Captação e Promoção de Investimento 

Linha de Produto Cidade, Turismo e Movimento Criativo 

Priorização Média  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante 

3.14 Revisão de normas para uso de espaços públicos. 
 
 

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

1.7 Criação e consolidação de eventos geradores de fluxo turístico 
1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum 
1.10 Implementar plataforma digital de apoio à promoção e comercialização 
turística 
3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano Criativo 
3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Indústria, Comércio e 
Turismo 
3.9 Revisão e complementação do Plano Diretor para inclusão do turismo como 
estratégia 
3.10 Revisão de normas para uso de espaços públicos. 

Estratégia Relacionada 

Estruturar e qualificar a oferta de produtos e serviços relacionados à Linha de Produto “Cidade, turismo e 
movimento criativo” por meio do desenvolvimento ordenado de novas atividades, estruturas e serviços 
turísticos, com base em parcerias público-privadas, no incentivo ao empreendedorismo local e na 
articulação interinstitucional, a fim de diversificar a oferta turística e ampliar os impactos 
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socioeconômicos do fluxo atual. 

Objetivo 

Fomentar a diversificação de ativos turísticos para ampliar as opções de lazer urbano e captar uma 
demanda mais ampla, visando um consumo mais frequente, mais variado e mais intenso por visita. 

Justificativa 

O ambiente urbano qualificado é uma característica a ser aproveitada, do ponto de vista turístico, em 
Nova Mutum. Entretanto, faz-se necessário elevar a compreensão local sobre maneiras, possibilidades e 
desafios de potencializar o uso comum nas áreas urbanas, de forma a contribuir para a articulação de 
lideranças e empresários locais no que se refere ao aprimoramento de um cenário favorável aos 
negócios voltados à população e aos turistas, que resulte em atividades de lazer, economia criativa e 
entretenimento local. Portanto, por meio da parceria público-privada e comunitária, sugere-se o 
desenvolvimento de processos de sensibilização, planejamento e desenvolvimento turístico do destino, 
baseados em conceitos relacionados à Economia da Experiência, Economia Criativa e Urban Hacking. Tais 
processos devem resultar numa maior compreensão acerca dos conceitos de cidade criativa e 
colaborativa, na realização de oficinas de atividades urbanas criativas, oficinas de qualificação do 
artesanato e produção associada, oficinas de gastronomia criativa, desenvolvimento de produto e 
serviços criativos, inovadores e colaborativos, que busquem gerar um novo clima urbano, bem como a 
satisfação dos visitantes por meio de elementos intangíveis, exclusivos e memoráveis, que gerem 
vivências marcantes. 

Descrição 

Elaborar e executar estudo/projeto para: 
 
(i) Realizar, em parceria com as secretarias municipais afins, de um Programa anual de oficinas de 
atividades urbanas criativas (grafite, dança urbana, teatro, música, circo, atividades esportivas), oficinas 
de qualificação do artesanato e produção associada, oficinas de gastronomia criativa, desenvolvimento 
de produto e serviços criativos, inovadores e colaborativos, que busquem gerar um novo clima urbano. 
 
(ii) Realizar intervenções interativas e integrativas, por meio de parcerias público-privada e comunitária, 
com referência nos conceitos de Urban Hacking, Economia da Experiência, Economia Criativa e Turismo 
Criativo e Colaborativo, considerando os exemplos a seguir: 
- eventos de música, teatro e dança, ao ar livre, com alunos dos equipamentos culturais locais; 
- eventos de arte e intervenção urbana, em praças e corredores urbanos, junto à comunidade local; 
- eventos de gastronomia com base em insumos locais (soja, suínos, aves, peixes, frutos do cerrado); 
- feiras de arte, artesanato, designe e gastronomia. 
 
Obs.:  
- 8 oficinas de diferentes temáticas com 20hs cada, ação bianual. 
- 2 eventos criativos e colaborativos, ação bianual 

Benefícios 

1. Incremento de trabalho e renda 
2. Aumento de áreas de lazer para a população 
3. Sensibilização Socioambiental 
4. Aumento de bens e produtos comercializados 
5. Qualificação na oferta da produção associada ao turismo 
6. Aumento do conhecimento sobre o tema 
7. Integração econômica 

Beneficiários Moradores, turistas; trade turístico 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 
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Feira de produtor e artesanato é passível de licenciamento ambiental municipal. (Lei nº 2.024 de 
setembro de 2016 - Política Municipal de Meio Ambiente; Decreto Municipal 30/2019) 

Custo Estimado 
1. Oficinas R$ 52.000,00 (bianual) 
2. Eventos R$ 80.000,00 (bianual) 

Produtos 
1. Oficinas de Urban Haking, Economia Criativa e da Experiência 
2. Eventos temáticos de Urban Haking, Economia Criativa e da Experiência 

Resultados Esperados 

1. Melhoria da experiência da visitação 
2. Incentivo a formatação de novos produtos;  
3. Aumento do uso e do fluxo turístico 
4. Aumento de permanência dos turistas 
5. Organização e Fomento a Cadeia Produtiva do Turismo 
6. Fortalecimento do Posicionamento de Mercado 
7. Aumento da satisfação do usuário (morador, visitante e trade turístico) 

Parceiros Potenciais 

SEBRAE 
Governo do Estado de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso 
Ministério do Turismo 
Instituições de Ensino Superior 

 

Eixo 1: Mercado Turístico 

Ação 
1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de espaços urbanos para 
a realização de eventos da cultura urbana criativa 

Eixo Estratégico Plano Mercado Turístico 

Eixo de Atuação PRT 

Promoção e Apoio à Comercialização 
Planejamento e Posicionamento de Mercado 
Qualificação Profissional, dos Serviços e da Produção Associada 
Empreendedorismo, Captação e Promoção de Investimento 

Linha de Produto Cidade, Turismo e Movimento Criativo 

Priorização Média  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante 

3.14 Revisão de normas para uso de espaços públicos. 
 

 

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum - Cidade Criativa" 
1.7 Criação e consolidação de eventos geradores de fluxo turístico 
1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum 
1.10 Implementar plataforma digital de apoio à promoção e comercialização 
turística 
3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano Criativo 
3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Industria, Comércio e 
Turismo 
3.9 Revisão e complementação do Plano Diretor para inclusão do turismo como 
estratégia 
3.10 Revisão de normas para uso de espaços públicos. 
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Estratégia Relacionada 

Estruturar e qualificar a oferta de produtos e serviços relacionados à Linha de Produto “Cidade, turismo e 
movimento criativo” por meio do desenvolvimento ordenado de novas atividades, estruturas e serviços 
turísticos, com base em parcerias público-privadas, no incentivo ao empreendedorismo local e na 
articulação interinstitucional, a fim de diversificar a oferta turística e ampliar os impactos 
socioeconômicos do fluxo atual 

Objetivo 

Implementar estruturas de apoio nas áreas públicas com potencial de mobilidade e localização 
estratégica para a criação de espaços convidativos à permanência na realização de eventos ao ar livre  

Justificativa 

O conjunto de praças públicas identificadas como recursos turísticos no diagnóstico, possuem pouca 
infraestrutura e serviços para o seu uso adequado, seja por parte da população local ou pelos visitantes. 
Entretanto considerando a qualidade do desenho urbano esses espaços estão inseridos em um contexto 
mais amplo da paisagem urbana de boa qualidade. Atualmente, possuem equipamentos para a prática 
de esportes e brinquedos infantis. Dentre elas a Praça dos Migrantes é a que possui melhor arborização 
e conjunto de equipamentos e serviços. A Praça da Alegria, tem amplo espaço para a qualificação de um 
espaço de evento a seu aberto. As áreas verdes - Jardim Imperial e Residencial Vitória, também se 
apresentam como estratégicas à medida que se localizam entorno de duas escolas que podem ser 
trabalhadas como um espaço integrado para a realização de eventos. Por fim, a área em frente ao 
ginásio de esporte espaço já utilizado para a realização de eventos culturais. 

Descrição 

Contratar estudo/projeto para: 
 
(i) Projeto arquitetônico de qualificação de praça como espaços de eventos, considerando a área de 
3.000 m² em frente ao ginásio de esportes: 
- a capacidade das vias do entorno para fluxo e acomodação de veículos 
- o espaço para implantação de estruturas temporárias como palcos e barracas, banheiros químicos, etc.;  
- a implantação de pontos de apoio de água e luz; 
- instalação de equipamentos de lazer e recreação, considerando o clima da região; 
- a circulação dos usuários com segurança e conforto. 
 
Executar implantação do: 
(i) projeto arquitetônico. 
 

Benefícios 

1. Incremento de trabalho e renda 
2. Aumento de áreas de lazer para a população 
3. Sensibilização Socioambiental 
4. Aumento de bens e produtos comercializados 
5. Qualificação na oferta da produção associada ao turismo 
6. Integração econômica 

Beneficiários Moradores, turistas; trade turístico 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Construções e espaços de uso público são passíveis de licenciamento ambiental municipal (Lei nº 2.024 
de setembro de 2016 - Política Municipal de Meio Ambiente; Decreto Municipal 30/2019). Caso atinja 
áreas de APP, deve ter licenciamento ambiental estadual (Lei Estadual 38/1995; Lei Estadual 232/2005; 
Lei Estadual 10.242/2014; Decreto Estadual 138/2015) 

Custo Estimado Projeto: R$ 43.200,00 
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Obra: R$ 290.000,00 
Custo Total: R$ 333.200,00 

Produtos Projeto e obra de qualificação urbana para o uso turístico 

Resultados Esperados 

1. Melhoria da experiência da visitação 
2. Incentivo a formatação de novos produtos;  
3. Aumento do uso e do fluxo turístico 
4. Aumento de permanência dos turistas 
5. Organização e Fomento a Cadeia Produtiva do Turismo 
6. Fortalecimento do Posicionamento de Mercado 
7. Aumento da satisfação do usuário (morador, visitante e trade turístico) 

Parceiros Potenciais 

Governo do Estado de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso 
Ministério do Turismo 

 

Eixo 1: Mercado 

Ação 1.6 Elaboração de projeto e implantação do Centro Cultural de Nova Mutum. 

Eixo Estratégico Plano Mercado Turístico 

Eixo de Atuação PRT 

Promoção e Apoio à Comercialização 

Planejamento e Posicionamento de Mercado 

Qualificação Profissional, dos Serviços e da Produção Associada 
Empreendedorismo, Captação e Promoção de Investimento 

Linha de Produto Todas 

Priorização Média  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante Não se aplica 

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum - Cidade Criativa" 

1.7 Criação e consolidação de eventos geradores de fluxo turístico 

1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum 

3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano Criativo 

Estratégia Relacionada 

Estruturar e qualificar a oferta de produtos e serviços relacionados à Linha de Produto “Cidade, turismo e 
movimento criativo” por meio do desenvolvimento ordenado de novas atividades, estruturas e serviços 
turísticos, com base em parcerias público-privadas, no incentivo ao empreendedorismo local e na 
articulação interinstitucional, a fim de diversificar a oferta turística e ampliar os impactos 
socioeconômicos do fluxo atual. 

Objetivo 

Fomentar a diversificação de ativos turísticos para ampliar as opções de lazer urbano e captar uma 
demanda mais ampla, visando um consumo mais frequente, mais variado e mais intenso por visita. 

Justificativa 

A carência de espaços de cultura na área urbana de município foi evidenciada na fase de diagnóstico, 
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assim como a necessidade de complementar a oferta urbana de equipamentos qualificados para o uso 
dos moradores e visitantes. Conforme identificado no trabalho de campo existe em fase de elaboração 
um projeto de anfiteatro no âmbito do poder público municipal que referenciamos aqui no sentido de 
convergi-lo ao conjunto de ações deste Plano. Tal obra representa um elemento agregador à vida 
cultural do destino e pode atuar como um catalisador de diversas atividades criativas e fortalecedoras de 
elementos de convivência urbana e laços sociais que resultam em uma melhor urbanidade. Além de 
contribuir diretamente para oferecer melhores condições de desenvolvimento e apresentações da maior 
valorização da Orquestra Sinfônica Jovem.  

Descrição 

O projeto arquitetônico e descritivo da obra a serem enviados pela Prefeitura Municipal.  

Benefícios 

1. Diversificação de estruturas para uso social 

2. Aumento de áreas de lazer para a população 

3. Sensibilização dos aspectos sociais, culturais, ambientais e produtivos de Nova 

Mutum 

4. Valorização dos bens culturais 

Beneficiários Moradores, turistas; trade turístico 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado Ação de Articulação  

Produtos Equipamento Cultural 

Resultados Esperados 

1. Melhoria da experiência da visitação 

2. Incentivo a formatação de novos produtos turísticos 

3. Aumento da satisfação do usuário (morador, visitante e trade turístico) 

4. Diversificação e valorização da oferta de produtos culturais 

Parceiros Potenciais 

Governo do Estado de Mato Grosso 

Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso Secretaria 

de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso  

Ministério do Turismo 

 
 

Eixo 1: Mercado Turístico 

Ação 1.7 Criação e consolidação de eventos geradores de fluxo turístico 

Eixo Estratégico Plano Mercado Turístico 

Eixo de Atuação PRT 
Promoção e Apoio à Comercialização 
Planejamento e Posicionamento de Mercado 
Empreendedorismo, Captação e Promoção de Investimento 

Linha de Produto 
Turismo Agrotecnológico 
Cidade, Turismo e Movimento Criativo 

Priorização Média  

Interdependência 
com outra ação 

1.2 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum Agrotecnológica" 
3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Indústria, Comércio e 
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condicionante Turismo 
 

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum - Cidade Criativa" 
3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano Criativo 
3.9 Revisão e complementação do Plano Diretor para inclusão do turismo como 
estratégia 
3.10 Revisão de normas para uso de espaços públicos. 

Estratégia Relacionada 

Estruturar e qualificar a oferta de produtos e serviços relacionados à Linha de Produto “Cidade, turismo e 
movimento criativo” por meio do desenvolvimento ordenado de novas atividades, estruturas e serviços 
turísticos, com base em parcerias público-privadas, no incentivo ao empreendedorismo local e na 
articulação interinstitucional, a fim de diversificar a oferta turística e ampliar os impactos 
socioeconômicos do fluxo atual 

Objetivo 

Consolidar e promover eventos geradores de fluxo de forma a posicionar o destino e ampliar o uso e 
melhoria da sua oferta turística. 

Justificativa 

Os eventos de interesse turístico forma classificados como Hierarquia II constituem o grupo de atrativos 
turísticos com algum aspecto expressivo, capaz de interessar visitantes locais e/ou regionais que tenham 
chegado à área por outras motivações turísticas, ou seja, apresentam potencial para expansão. Neste 
sentido, o fortalecimento dos eventos - Aniversário da Cidade, ExpoMutum, Rodeio Criolo, e a criação de 
novos eventos que fortaleçam o posicionamento de mercado proposto para a política municipal de 
turismo, vai contribuir para a qualificação da oferta, o aumento dos impactos socioeconômicos do fluxo 
atual de viajantes e atração de novos fluxos. 
Considerando, ainda, a prioridade da linha de produto - Turismo Agrotecnológico destaca-se a relevância 
a maturidade, referência e aderência do evento Fundação MT em Campo e orienta-se elevar o apoio 
público ao evento, visando sua qualificação contínua e melhor aproveitamento para o posicionamento 
do destino em relação ao segmento prioritário. Da mesma forma, realizar eventos que do segmento 
agrotecnológico, fortalecerá o posicionamento de mercado, e atrairá novos investidores.  

Descrição 

Elaborar e executar estudo/projeto para: 
 
(i) Realizar o evento – AgTech, StartAgro, Digital Agro, bianual e de caráter nacional, com proposta de 
abordagem diversificada (feira de inovação, seminários, mesa redonda, encontros de incubadoras e 
aceleradoras) – previsão de realização do primeiro evento ao longo do plano. 
 
(ii) desenvolver as estratégias de apoio, integração e fortalecimento do evento Fundação MT em Campo 
de maneira a consolidar a imagem do município atrelada à temática agrotecnológica e ampliar a 
captação de público interessado: 
 
Contratar estudo/projeto para: 
 
(i) Propor a qualificação e reposicionamento dos eventos - Aniversário da Cidade, Rodeio Criolo, Startup 
Weekend aumentando sua atratividade e favorecendo a captação de novos consumidores. 
 

Benefícios 
1. Incremento de trabalho e renda 
2. Aumento de bens e produtos comercializados 
3. Integração econômica 
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Beneficiários Moradores, turistas; trade turístico 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Feira de produtor e artesanato é passível de licenciamento ambiental municipal. (Lei nº 2.024/2016 - 
Política Municipal de Meio Ambiente; Decreto Municipal 30/2019). 

Custo Estimado 
Novo Evento: R$ 200.000,00 (bianual) 
Apoio Fundação MT em Campo: R$ 12.000,00 
Consultoria requalificação-reposicionamento eventos existentes: R$ 30.000,00 

Produtos Eventos geradores de fluxo turístico 

Resultados Esperados 

1. Melhoria da experiência da visitação 
2. Incentivo a formatação de novos produtos;  
3. Aumento do uso e do fluxo turístico 
4. Aumento da satisfação do usuário (morador, visitante e trade turístico) 

Parceiros Potenciais 

Governo do Estado de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso 
Ministério do Turismo 
SEBRAE 
SENAR MT 
Sistema FAMATO 
IMEA 
Sindicatos Rurais 

 

Eixo 1: Mercado Turístico 

Ação 
1.8 Realização de missões técnicas de benchmarking para conhecimento de 
melhores práticas em turismo 

Eixo Estratégico Plano Mercado Turístico 

Eixo de Atuação PRT 

Promoção e Apoio à Comercialização 
Qualificação Profissional, dos Serviços e da Produção Associada 
Planejamento e Posicionamento de Mercado 
Empreendedorismo, Captação e Promoção de Investimento 

Linha de Produto Todas 

Priorização Média  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante 

Não se aplica 
 

 

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

3.2 Fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo e Criação do Fundo 
Municipal do Turismo 
3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano Criativo 
3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Industria, Comércio e 
Turismo 

Estratégia Relacionada 

Fortalecer a cadeia produtiva do turismo por meio de ações de fomento à criação de redes associativas, 
qualificação de equipamentos e serviços turísticos e incentivo a novos investimentos, a fim de elevar os 
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padrões de qualidade da oferta turística local. 

Objetivo 

Elevar a capacidade empresarial e profissional para o desenvolvimento do turismo local. 

Justificativa 

Durante o debate sobre a realidade existente em Nova Mutum, ocorrido na oficina de validação do 
diagnóstico, os participantes (poder público, conselheiros e trade turístico) demonstraram a falta de 
conhecimento do trade turístico em relação a práticas que possam agregar nos produtos e serviços 
turísticos de forma a torná-los mais atrativos. Considerando a hotelaria, como exemplo, a qual possui 
atualmente uma taxa de ocupação que ultrapassa 70%, sendo prioritariamente caracterizada por viagens 
profissionais. Foi debatido em oficina que a oferta tem fluxo sem grandes esforços de qualificação e 
diferenciação do serviço. Entretanto, considerando a capacidade de atração de novos visitantes, o 
aumento da taxa de permanecia e consumo, o crescimento nos períodos de menor fluxo de interesse 
profissional a presente proposta visa qualificar a atratividade local. O uso da técnica de benchmarking 
configura-se uma ferramenta efetiva que auxiliará na qualificação do destino. Recomenda-se a realização 
a realização de visitas técnicas a destinos de excelência em turismo, com características similares à Nova 
Mutum, com vistas ao reconhecimento de boas práticas, intercâmbio de experiências, utilizando a 
prática como ferramenta de qualificação, aprimoramento e inovação turística, bem como promovendo o 
intercâmbio de experiências em serviços e produtos turísticos. 

Descrição 

Elaborar estudo/projeto para: 
 
(i) Identificar destinos e experiências que possam oferecer uma oportunidade de ampliar o 
conhecimento acerca do segmento prioritário e fomentar a replicação de boas práticas no destino. 
Dentre alguns destinos que podem ser avaliados, sugere-se: Londrina-PR (Turismo Agrotecnológico), 
Unai-MG (Turismo Agrotecnológico), Luis Eduardo Magalhães – BA (Bahia Farm show e Turismo 
Agrotecnológico), Ribeirão Preto-SP (Agrishow e Turismo Agrotecnológico), Piracicaba-SP (AgTech 
Valley), Brasília (Turismo Urbano Criativo); 
 
(ii) Realização de 02 viagens de visita técnica de Benchmarking para até 15 pessoas, voltada para técnicos 
municipais e representantes do Conselho Estadual de Turismo e atores do segmento de Turismo 
Agrotecnológico, como forma de conhecer boas práticas na gestão e desenvolvimento turístico desse 
segmento. Considerando uma viagem de até 4 dias em um destino referência nacional com 
acompanhamento de 1 profissional (coaching) para organização da atividade e visitas. 
 

Benefícios 
1. Incentivo a qualificação empresarial 
2. Melhoria de gestão de recursos públicos 
3. Integração econômica 

Beneficiários Moradores, turistas; trade turístico 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado 
R$ 50.000,00 por missão 
Total: R$ 100.000,00 

Produtos Missões técnicas de benchmarking 

Resultados Esperados 
1. Inovação e qualificação da gestão em turismo 
2. Maior integração público-privada para o turismo 
3. Fortalecimento do Sistema de Gestão do Turismo 
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4. Qualificação da Política Pública de Turismo 
5. Melhoria da experiência da visitação 
6. Incentivo a formatação de novos produtos;  
7. Organização e Fomento a Cadeia Produtiva do Turismo 
8. Aumento da satisfação do usuário (morador, visitante e trade turístico) 

Parceiros Potenciais 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso 
Ministério do Turismo 
SEBRAE 

 

Eixo 1: Mercado Turístico 

Ação 1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum 

Eixo Estratégico Plano Mercado Turístico 

Eixo de Atuação PRT 

Promoção e Apoio à Comercialização 
Qualificação Profissional, dos Serviços e da Produção Associada 
Planejamento e Posicionamento de Mercado 
Empreendedorismo, Captação e Promoção de Investimento 
Informação ao Turista 

Linha de Produto Todas 

Priorização Alta  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante 

Não se aplica 
 

 

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

1.2 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum Agrotecnológica" 
1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum - Cidade Criativa" 
1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de espaços urbanos para 
a realização de eventos da cultura urbana criativa 
1.7 Criação e consolidação de eventos geradores de fluxo turístico 
1.8 Realização de missões técnicas de benchmarking para conhecimento de 
melhores práticas em turismo 
3.2 Fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo e Criação do Fundo 
Municipal do Turismo 
3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano Criativo 
3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Industria, Comércio e 
Turismo 
3.5 Formação de rede intersecretarial para o desenvolvimento turístico. 
3.9 Revisão e complementação do Plano Diretor para inclusão do turismo como 
estratégia 
3.10 Revisão de normas para uso de espaços públicos. 

Estratégia Relacionada 

Fortalecer a cadeia produtiva do turismo por meio de ações de fomento à criação de redes associativas, 
qualificação de equipamentos e serviços turísticos e incentivo a novos investimentos, a fim de elevar os 
padrões de qualidade da oferta turística local 

Objetivo 

Fortalecer o associativismo empresarial para elevar a capacidade empresarial e profissional para o 
desenvolvimento do turismo local 
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Justificativa 

A falta de integração das empresas de interesse turístico foi um dos aspectos apontados pelo diagnóstico 
da realidade existente, como um aspecto de não favorece o crescimento do setor, tendo em vista a 
capacidade de articulação e fortalecimento que o associativismo proporciona. Neste sentido, o 
estabelecimento de uma rede local de turismo responde tanto à necessidade de melhoria no aspecto 
associativo local para o desenvolvimento da atividade, quanto alinha-se às recomendações do Programa 
de Regionalização do Turismo que preconiza uma política pública descentralizada, coordenada e 
integrada, baseada nos princípios da flexibilidade, articulação, mobilização, cooperação intersetorial e 
interinstitucional e na sinergia de decisões. O estabelecimento de uma rede de turismo local deverá 
apoiar a transformação do setor centrado em uma política pública mobilizadora, capaz de provocar 
mudanças, sistematizar o planejamento e coordenar os processos de desenvolvimento local e regional, 
de maneira articulada e compartilhada. 

Descrição 

Elaborar estudo/projeto para estruturação de uma rede municipal de turismo, considerando: 
 
(i) os princípios da flexibilidade, articulação, mobilização, cooperação intersetorial e interinstitucional e 
na sinergia de decisões 
  
(ii) a realização de parceria para o apoio de entidades especializadas, como o SEBRAE, para a criação da 
rede observando as seguintes etapas básicas: 
- mobilização dos atores 
- definição de objetivos em comum 
- constituição formal da rede identificação dos problemas e dificuldades em comum 
- identificação de oportunidades conjuntas / ações integradas 
- definição das normas de funcionamento 
- elaboração de plano de atividades cooperadas 
- desenvolvimento de ações integradas 
 
Obs.: Como exemplo sugere-se criação de ações integradas de: promoção e comercialização, negociação 
coletiva com fornecedores de produtos e serviços, realização de eventos. 

Benefícios 

1. Incentivo a qualificação empresarial 
2. Estímulo a investimentos 
3. Desenvolvimento do turismo sustentável 
4. Melhoria de gestão de recursos públicos 
5. Incentivo e reconhecimento de práticas sustentáveis 
6. Integração econômica 

Beneficiários Moradores, turistas; trade turístico 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado R$ 20.000,00 

Produtos Rede de Turismo 

Resultados Esperados 

1. Inovação e qualificação da gestão em turismo 
2. Maior integração público-privada para o turismo 
3. Fortalecimento do Sistema de Gestão do Turismo 
4. Qualificação da Política Pública de Turismo 
5. Melhoria da experiência da visitação 
6. Incentivo a formatação de novos produtos;  
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7. Organização e Fomento a Cadeia Produtiva do Turismo 
8. Aumento da satisfação do usuário (morador, visitante e trade turístico) 

Parceiros Potenciais 

Instituições de Ensino Superior 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso 
Ministério do Turismo 
SEBRAE 

 

Eixo 1: Mercado Turístico 

Ação 
1.10 Desenvolvimento e implementação de plataforma e aplicativo digital de apoio 
à promoção e comercialização turística.  

Eixo Estratégico Plano Mercado Turístico 

Eixo de Atuação PRT 

Promoção e Apoio à Comercialização 
Qualificação Profissional, dos Serviços e da Produção Associada 
Planejamento e Posicionamento de Mercado 
Empreendedorismo, Captação e Promoção de Investimento 
Informação ao Turista 

Linha de Produto Todas 

Priorização Alta 

Interdependência com 
outra ação 
condicionante 

Não se aplica 
 

Interdependência com 
outra ação 
complementar 

1.1 Aperfeiçoamento contínuo do Manual Operacional do Turismo 
Agrotecnológico 
1.2 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum Agrotecnológica" 
1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum - Cidade Criativa" 
1.11 Implementação do Plano “Nova Mutum - Planejamento de Comunicação” 
1.13 Elaboração do Projeto de Marketing 
3.2 Fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo e Criação do Fundo 
Municipal do Turismo 
3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano Criativo 
3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Industria, Comércio e Turismo 

Estratégia Relacionada 

Desenvolver, de maneira contínua, ações inovadoras de promoção e apoio à comercialização turística, com 
foco no posicionamento de mercado, por meio de instrumentos físicos e digitais, de maneira a elevar, 
interna e externamente, a imagem turística de Nova Mutum e a atração fluxos turísticos segmentados 

Objetivo 

Melhorar o relacionamento de mercado e posicionamento do destino, integrando mecanismos de gestão e 
apoio a promoção e comercialização do Turismo Agrotecnológico como segmento prioritário agregando, 
também, os segmentos secundários, de maneira a fomentar e ampliar as vivências e os usos turísticos em 
Nova Mutum 

Justificativa 

A partir do levantamento primário realizado durante o diagnóstico local verificou-se a baixa presença do 
destino Nova Mutum nas diversas plataformas digitais disponíveis, tal aspecto também foi tratado na 
oficina do diagnóstico como um aspecto que merece atenção e investimento. O destino deve explorar o 
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potencial que a internet pode aportar, sobretudo, como mecanismo de gestão e apoio a promoção e 
comercialização dos produtos e serviços turísticos, ampliando a notoriedade no mercado e incrementando 
seu posicionamento mercadológico. A plataforma digital contribuirá para melhorar a comunicação junto aos 
consumidores e mercado especializado, de forma relevante, personalizada e com mais eficiência. Por outro 
lado, será um mecanismo de integração das informações técnicas (fichas técnicas dos atrativos, 
equipamentos e serviços de apoio), juntamente com o fluxo de visitação e seu monitoramento; propostas 
de programas de visitação, iniciativas de promoção e comercialização do destino. Sugere-se o 
desenvolvimento de uma plataforma digital como uma estratégia central da ação mercadológica do Turismo 
Agrotecnológico. Para o desenvolvimento desta plataforma digital faz-se necessária aplicação de processos 
criativos e de linguagem de programação para buscar soluções e estratégias de design visando o seu melhor 
formato e aplicação. Esta plataforma deverá responder às necessidades de gestão e monitoramento da 
atividade turística no município, tornando dispensável o uso do voucher único. 
De maneira conjunta ao desenvolvimento da plataforma digital e visando a ampliação da adoção de 
estratégias e ferramentas digitais como um diferencial importante a ser agregado ao destino Nova Mutum, 
além de contribuir para reforçar o seu posicionamento ao mesmo tempo que oferece aos usuários novas 
possibilidade de conhecer e vivenciar o destino, recomenda-se o desenvolvimento de um aplicativo digital 
que, além do conteúdo da plataforma digital, agregue ferramentas de imersão digital, interatividade, 
realidade virtual e aumentada, de maneira a alcançar os consumidores de forma mais direta, personalizada 
e com mais eficiência. 

Descrição 

Contrata estudo/projeto para: 
  
(i) Estruturação de uma plataforma digital que permita o público interessado (turistas, profissionais do 
setor, estudantes, proprietários rurais, etc) ter acesso tanto a informações sobre atrativos, equipamentos e 
serviços disponíveis, quanto simular roteiros, solicitar orçamentos, acessar e solicitar os programas (roteiros 
e experiências) previamente cadastrados na plataforma (pelas agências e operadores credenciados); 
 

(ii) A plataforma será o principal canal de promoção e comercialização do Turismo Tecnológico do 
Agronegócio - Nova Mutum, portanto deverá integrar mecanismo de gestão e apoio à comercialização, 
visando a integração das informações técnicas (fichas técnicas dos atrativos, equipamentos e serviços de 
apoio); fluxo de visitação e monitoramento, apoio à promoção e comercialização; 
 

(iii) Para o desenvolvimento desta plataforma digital faz-se necessária aplicação de processos criativos e de 
linguagem de programação para buscar soluções e estratégias de design visando o seu melhor formato e 
aplicação. 
 

Como forma de contemplar uma visão geral do modelo de interação entre as áreas da plataforma, bem 
como o relacionamento entre elas, sugere-se o seguinte sitegrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este seria o primeiro nível de 
entrada da plataforma. Onde o 
público interessado (turistas, 
profissionais do setor, 
estudantes, proprietários rurais, 
etc) pode ter acesso tanto à 
informações sobre atrativos, 
equipamentos e serviços 
disponíveis, quanto simular 
roteiros, solicitar orçamentos, 
acessar e solicitar os programas 
(roteiros e experiências) 
previamente cadastrados na 
plataforma (pelas agências e 
operadores credenciados).  
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• A plataforma será o principal canal de promoção e comercialização do Turismo Tecnológico do 
Agronegócio - Nova Mutum e deverá agregar as demais Linhas de Produtos, a medida em que estas 
avancem e se consolidem. 

Plataforma que pode servir de inspiração e referência: www.bonitour.com.br 
 
Recomendações para o Aplicativo Digital: 
 
(i) A plataforma digital também deverá estar disponível em formato de aplicativo digital. O desenvolvimento 
de um aplicativo digital de Informações, Imersão e Interatividade Digital será um instrumento de apoio à 
promoção e comercialização e de envolvimento com o destino. Para tanto deverá contemplar 
funcionalidades (online e off-line), desenvolvido para plataformas iOS e Android, que permita aos usuários 
acessar de maneira intuitiva informações turísticas do destino e também experiências imersivas e 
interativas, como roteiros sonoros, realidade aumentada, sugestões de atividades, geolocalização de 
atrativos, equipamentos e serviços, conteúdos de vídeos e imagens, de forma a tornar a experiência no 
destino mais rica e estimulante. Deverá possui versões em português e inglês. 
 
(ii) Como sugestão de conteúdos, além do conteúdo da plataforma digital, recomenda-se: 
- micro vídeos dos atrativos, que despertem a curiosidade para a visitação e sugestões de atividades 

Como segundo nível de entrada da plataforma temos: 

• no caso do "monte seu roteiro" as demandas captadas são direcionadas aos agentes e operadores 

credenciados que, a partir do interesse respondem à respectiva demanda, dando assim prosseguimento 

ao atendimento (todo processo deve ser realizado dentro da plataforma, o que permite o 

acompanhamento por parte do destino); 

•  No caso dos roteiros já propostos as demandas captadas são direcionadas aos respectivos agentes e 

operadores credenciados que respondem à demanda, dando assim prosseguimento ao atendimento 

(todo processo deve ser realizado dentro da plataforma, o que permite o acompanhamento por parte do 

destino); 

• A plataforma deverá incluir área de contatos, links para redes sociais, informações sobre políticas, 

privacidade, dúvidas e área de entrada específica para usuários autorizados. 

• A plataforma deverá ser preferencialmente trilíngue (português, inglês e espanhol); 

• A plataforma deverá incluir área de depoimentos de usuários; 

• Pode integrar a plataforma uma área de download, com e-book guia prático para o viajante com dicas e 

orientações.  

http://www.bonitour.com.br/
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urbanas e rurais (esse conteúdo pode combinar o uso de realidade aumentada e/ou virtual que enriqueçam 
a visitação e permitam ao usuário explorar, de maneira criativa, o destino). 
- um exemplo pode ser a narração-audioguiada realizada por “figuras históricas, moradores e 
personalidades de Nova Mutum” que falem sobre a história locais, curiosidades e monumentos 
relacionados ao município. 
 

Benefícios 

Fortalecimento do Posicionamento de Mercado 
Maior integração público-privada para o turismo 
Aumento de bens e produtos comercializados 
Incentivo a qualificação empresarial 
Melhoria da experiência da visitação 

Beneficiários Moradores, turistas; trade turístico 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado R$ 80.000,00 

Produtos Aplicativo turístico-interativo 

Resultados Esperados 

Melhoria da experiência da visitação 
Incentivo a formatação de novos produtos;  
Organização e Fomento a Cadeia Produtiva do Turismo 
Aumento da satisfação do usuário (morador, visitante e trade turístico) 

Parceiros Potenciais 

Instituições de Ensino Superior 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso 
Ministério do Turismo 
Embratur 
SEBRAE 

 

Eixo 1: Mercado Turístico 

Ação 1.11 Implementação do Plano “Nova Mutum - Planejamento de Comunicação” 

Eixo Estratégico Plano Mercado Turístico 

Eixo de Atuação PRT 

Promoção e Apoio à Comercialização 
Qualificação Profissional, dos Serviços e da Produção Associada 
Planejamento e Posicionamento de Mercado 
Empreendedorismo, Captação e Promoção de Investimento 
Informação ao Turista 

Linha de Produto Todas 

Priorização Alta 

Interdependência com 
outra ação 
condicionante 

Não se aplica 
 

 

Interdependência com 
outra ação 
complementar 

1.2 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum Agrotecnológica" 
1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum - Cidade Criativa" 
1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de espaços urbanos para 
a realização de eventos da cultura urbana criativa 
1.7 Criação e consolidação de eventos geradores de fluxo turístico 
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1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum 
3.2 Fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo e Criação do Fundo 
Municipal do Turismo 
3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano Criativo 
3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Industria, Comércio e 
Turismo 

Estratégia Relacionada 

Desenvolver, de maneira contínua, ações inovadoras de promoção e apoio à comercialização turística, 
com foco no posicionamento de mercado, por meio de instrumentos físicos e digitais, de maneira a 
elevar, interna e externamente, a imagem turística de Nova Mutum e a atração fluxos turísticos 
segmentados 

Objetivo 

Desenvolver a presença digital do destino Nova Mutum 

Justificativa 

O diagnóstico identificou a ausência de uma estratégia de marketing digital do destino. Isto demanda uma 
ação planejada para a construção de um posicionamento claro de mercado e uma presença online 
fortalecida, uma vez que esta atividade é imprescindível, tendo em vista o comportamento do 
consumidor atual e, também, a capacidade que a presença no ambiente digital tem de gerar expressivos 
resultados, com custos muitas vezes inferior aos convencionais. Assim orienta-se estabelecer um processo 
de Marketing Digital e implementar o plano já elaborado denominado “Nova Mutum - Planejamento de 
Comunicação”. 
 

Descrição 

Implementar o plano “Nova Mutum - Planejamento de Comunicação”.  
  

Benefícios 

1. Fortalecimento do Posicionamento de Mercado 
2. Maior integração público-privada para o turismo 
3. Incentivo a qualificação empresarial 
4. Melhoria da experiência da visitação 
5. Aumento do uso e do fluxo turístico 

Beneficiários Moradores, turistas; trade turístico. 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado R$ 30.000,00 

Produtos 

1. Projeto de Marketing 
2. Manual de Orientações - uso da marca e de conteúdos digitais para o Turismo 
Tecnológico 
3. Manual de Orientação para empreendedores locais  

Resultados Esperados 

1. Inovação e qualificação da gestão em turismo 
2. Maior integração público-privada para o turismo 
3. Fortalecimento do Sistema de Gestão do Turismo 
4. Qualificação da Política Pública de Turismo 
5. Melhoria da experiência da visitação 
6. Incentivo a formatação de novos produtos;  
7. Organização e Fomento a Cadeia Produtiva do Turismo 
8. Aumento da satisfação do usuário (morador, visitante e trade turístico) 
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Parceiros Potenciais 

Instituições de Ensino Superior 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso 
Ministério do Turismo 
SEBRAE 

 

Eixo 1: Mercado Turístico 

Ação 
1.12 Desenvolvimento e implementação de um programa de treinamento de 
vendas do Turismo Agrotecnológico 

Eixo Estratégico Plano Mercado Turístico 

Eixo de Atuação PRT 

Promoção e Apoio à Comercialização 
Qualificação Profissional, dos Serviços e da Produção Associada 
Planejamento e Posicionamento de Mercado 
Informação ao Turista 

Linha de Produto Todas 

Priorização Alta  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante 

1.1 Aperfeiçoamento contínuo do Manual Operacional do Turismo 
Agrotecnológico  
1.13 Elaboração do Projeto de Marketing 

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

1.2 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum Agrotecnológica" 
1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum - Cidade Criativa" 
1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de espaços urbanos para 
a realização de eventos da cultura urbana criativa 
1.7 Criação e consolidação de eventos geradores de fluxo turístico 
1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum 
3.2 Fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo e Criação do Fundo 
Municipal do Turismo 
3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano Criativo 
3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Industria, Comércio e 
Turismo 

Estratégia Relacionada 

Desenvolver, de maneira contínua, ações inovadoras de promoção e apoio à comercialização turística, 
com foco no posicionamento de mercado, por meio de instrumentos físicos e digitais, de maneira a 
elevar, interna e externamente, a imagem turística de Nova Mutum e a atração fluxos turísticos 
segmentados 

Objetivo 

Instrumentalizar o mercado especializado (agentes, operadores, guias de turismo, atores locais do 
processo) para a comercialização dos segmentos prioritários do destino. 

Justificativa 

Esta ação visa solucionar um gargalo fundamental para o processo de desenvolvimento turístico do 
destino que é a conexão do mercado (oferta e demanda) de maneira sinérgica, informativa e criativa. O 
programa de treinamento visa capacitar os agentes de mercado (oferta e operadores especializados) 
sobre as especificidades do produto, suas características de comercialização, responsabilidades das 
partes envolvidas, sugestões de programas de visitas, suporte operacional, entre outros temas que 
podem ser trabalhados por meio de treinamentos de vendas (físico e online). 
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Descrição 

Contratar estudo/projeto para Implementação de um programa de treinamento de vendas do Turismo 
Agrotecnológico, tendo como base as seguintes orientações: 
  
(i) online: desenvolvimento de webinários sobre o Turismo Tecnológico do Agronegócio - Nova Mutum, 
dentro do contexto regional. Considerando: 
- as informações do “Manual Operacional do Turismo Agrotecnológico” (ação 1.1); 
- as orientações do “Plano de Marketing Digital e Manuais de Orientação” (ação 1.13); 
- a hospedagem dos vídeos em canal próprio do Youtube;  
- diferentes webinários com o enfoque para cada público especializado como os agentes e operadores de 
turismo e também, os atrativos, equipamentos e serviços (com enfoques diferentes para cada público); 
- elaboração de material de apoio digital (caderno de conteúdo, apresentação, post promocional para 
redes sociais); 
- sistema de captação de informações e registro dos participantes; 
- material promocional do canal de cursos registrado no Youtube (vídeo teaser e post para redes sociais).   
  
(ii) presencial: desenvolvimento de treinamentos para serem realizados em eventos de negócios 
relacionados ao turismo agrotecnológico. Considerando: 
- as informações do “Manual Operacional do Turismo Agrotecnológico” (ação 1.1); 
- as orientações do “Plano de Marketing Digital e Manuais de Orientação” (ação 1.13); 
- metodologia comunicativa, participativa, visual; 
- elaboração de material de apoio digital (caderno de conteúdo, apresentação, post promocional para 
redes sociais); 
- capacitação de gestores públicos e agências locais para serem multiplicadores do curso. 
 
Obs. 1: Os desenvolvedores devem estruturar o conteúdo de forma que a tenha uma duração de médio 
prazo. 
Obs. 2: Recomenda-se de maneira complementar mapear públicos com potencial para a participação dos 
treinamentos como, por exemplo, coordenadores de cursos universitários de áreas afins ao agronegócio; 
agentes e operadores do segmento de turismo pedagógico, de forma a apresentar o destino como 
possibilidade para o desenvolvimento de programa/roteiros com o foco no segmento prioritário. 
 

Benefícios 

1. Fortalecimento do Posicionamento de Mercado 
2. Maior integração público-privada para o turismo 
3. Aumento de bens e produtos comercializados 
4. Incentivo a qualificação empresarial 
5. Melhoria da experiência da visitação 

Beneficiários Moradores, turistas; trade turístico 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado 
On-line: R$ 40.000,00 
Presencial: R$ 20.000,00 

Produtos Treinamentos em Vendas (físico e online) 

Resultados Esperados 

1. Inovação e qualificação da gestão em turismo 
2. Maior integração público-privada para o turismo 
3. Melhoria da experiência da visitação 
4. Incentivo a formatação de novos produtos;  
5. Organização e Fomento a Cadeia Produtiva do Turismo 
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6. Aumento da satisfação do usuário (morador, visitante e trade turístico) 

Parceiros Potenciais 

Instituições de Ensino Superior 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso 
Ministério do Turismo 
SEBRAE 

 

Eixo 1: Mercado Turístico 

Ação 1.13 Realização viagens de familiarização para o destino (famtours e fampress) 

Eixo Estratégico Plano Mercado Turístico 

Eixo de Atuação PRT 
Promoção e Apoio à Comercialização 
Planejamento e Posicionamento de Mercado 
Informação ao Turista 

Linha de Produto Todas 

Priorização Alta  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante 1.11 Implementação do Plano “Nova Mutum - Planejamento de Comunicação” 

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

1.2 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum Agrotecnológica" 
1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum - Cidade Criativa" 
1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de espaços urbanos para 
a realização de eventos da cultura urbana criativa 
1.7 Criação e consolidação de eventos geradores de fluxo turístico 
1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum 
1.12 Desenvolvimento e implementação de um programa de treinamento de 
vendas do Turismo Agrotecnológico 
3.2 Fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo e Criação do Fundo 
Municipal do Turismo 
3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano Criativo 
3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Industria, Comércio e 
Turismo 

Estratégia Relacionada 

Desenvolver, de maneira contínua, ações inovadoras de promoção e apoio à comercialização turística, 
com foco no posicionamento de mercado, por meio de instrumentos físicos e digitais, de maneira a 
elevar, interna e externamente, a imagem turística de Nova Mutum e a atração fluxos turísticos 
segmentados 

Objetivo 

Reforçar e aproximar o destino Nova Mutum junto ao mercado especializado 

Justificativa 

Conforme apontado no Diagnóstico o segmento de Turismo Agrotecnológico possui especificidades que 
demandam ações de mercado que aproximem e motivem, continuamente, aos agentes e operadores 
especializados, com vistas à sua comercialização. Da mesma forma é fundamental uma comunicação 
ativa e direta junto ao público alvo. Nesse sentido, as ações aqui propostas funcionam como uma 
importante estratégia de marketing, que atende a estes dois aspectos. Por um lado, contribuem 
diretamente para uma melhor estruturação dos produtos turísticos segmentados, promovem e apoiam a 
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comercialização ao fomentarem a inserção de produtos locais no portfólio das operadoras e agências de 
viagens participantes e por outro lado, posicionam e potencializam uma imagem positiva do destino, 
promovem o intercâmbio de informações, elevando o seu relacionamento com o público alvo. Assim, 
recomenda-se por meio das ações aqui descritas, aproximar, de forma contínua e criativa, o destino 
junto aos agentes de mercado por meio de viagens de familiarização* 
*famtour = voltado para agentes e operadores de turismo especializados no segmento;  
*fampress = voltado para jornalistas especializados e outros profissionais de comunicação como 
blogueiros de viagem; neste caso podem ser convidados também blogueiros do agronegócio, como 
influenciadores 

Descrição 

Elaborar estudo/projeto para a realização de viagens de familiarização com o destino: 
 
(i) As viagens, em formato de famtour e fampress, 2 de cada modalidade, deve ser organizada 
considerando os seguintes parâmetros básicos, como:  
 
- definição dos objetivos a serem alcançados com as viagens de familiarização considerando as 
orientações do posicionamento de mercado e da demanda potencial; 
- identificação dos participantes que tenham vínculo relevante com a proposta do produto e, portanto, 
capacidade em gerar retorno ao destino, seja em forma de comercialização futura (no caso do famtour) 
e de geração de mídia e conteúdos espontâneos (no caso do fampress); 
- organização em grupos pequenos (no máximo cinco participantes no caso do famtour e no máximo três 
participantes no caso do fampress)  
- a definição do roteiro com a programação de visitas e vivências no destino que destaque os seus 
principais atributos locais;  
- elaboração do press kit (folder de realidade aumentada, portfólio de produtos, material promocional, 
brindes, guia de curiosidades locais e regionais, texto com dados estatísticos e informações exclusivas); 
- utilizar como referência as informações do “Manual Operacional do Turismo Agrotecnológico” (ação 
1.1). 
 
Obs. 1: Também podem ser combinadas às viagens de familiarização a realização de Rodadas ou 
Encontros de Negócios, aproveitando o encontro dos players do processo.  
 
Obs. 2: Lista de operadores brasileiros especializados no segmento de Turismo Agrotecnológico: 
TNT Turismo tnt.tur.br 
AgroBravo agrobravo.com 
MVM Turismo mvmturismo.com.br 
NPK Consultoria npkconsultoria.com 
Diniscor Agronegócio www.diniscor.com.br 
Caep Brasil caep.com.br 

  
Obs. 3: Lista de canais de comunicação especializados no segmento de Turismo Agrotecnológico 
portaldoagronegocio.com.br 
brasilagro.com.br 
revistagloborural.com.br 
revistasafra.com.br 
agrolink.com.br 
agron.com.br 
 

Benefícios 
1. Fortalecimento do Posicionamento de Mercado 
2. Maior integração público-privada para o turismo 

http://www.tnt.tur.br/
http://www.mvmturismo.com.br/
http://www.diniscor.com.br/
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3. Aumento de bens e produtos comercializados 
4. Incentivo a qualificação empresarial 
5. Melhoria da experiência da visitação 

Beneficiários Moradores, turistas; trade turístico 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado 

1º ano R$ 10.000,00 
2º ano R$ 10.000,00 
3º ano R$ 10.000,00 
4º ano R$ 10.000,00 
Custo Total: R$ 40.000,00 

Produtos Viagens de familiarização (famtour e fampress) 

Resultados Esperados 

1. Inovação e qualificação da gestão em turismo 
2. Maior integração público-privada para o turismo 
3. Melhoria da experiência da visitação 
4. Incentivo a formatação de novos produtos;  
5. Organização e Fomento a Cadeia Produtiva do Turismo 
6. Aumento da satisfação do usuário (morador, visitante e trade turístico) 

Parceiros Potenciais 

Instituições de Ensino Superior 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso 
Ministério do Turismo 
Embratur 
SEBRAE 

 

 

Eixo 1: Mercado Turístico 

Ação 
1.14 Participação em eventos especializados visando a promoção do Turismo 
Agrotecnológico 

Eixo Estratégico Plano Mercado Turístico 

Eixo de Atuação PRT 
Promoção e Apoio à Comercialização 
Planejamento e Posicionamento de Mercado 
Informação ao Turista 

Linha de Produto Todas 

Priorização Alta 

Interdependência 
com outra ação 
condicionante 

Não se aplica 
 

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

1.1 Aperfeiçoamento contínuo do Manual Operacional do Turismo 
Agrotecnológico 
1.2 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum Agrotecnológica" 
1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum - Cidade Criativa" 
1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum 
1.12 Desenvolvimento e implementação de um programa de treinamento de 
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vendas do Turismo Agrotecnológico 

Estratégia Relacionada 

Desenvolver, de maneira contínua, ações inovadoras de promoção e apoio à comercialização turística, 
com foco no posicionamento de mercado, por meio de instrumentos físicos e digitais, de maneira a 
elevar, interna e externamente, a imagem turística de Nova Mutum e a atração fluxos turísticos 
segmentados 

Objetivo 

Reforçar a articulação e relacionamento do destino Nova Mutum com o mercado especializado 

Justificativa 

Os eventos especializados (segmentados) seguem sendo uma importante estratégia de posicionamento, 
articulação e relacionamento com o mercado. Reconhecendo as características do Turismo 
Agrotecnológico e seu papel como âncora para o destino Nova Mutum, considera-se importante a 
participação do destino em feiras especializadas do segmento de agronegócio, no Brasil e exterior, como 
estratégia para captação de demanda e de manutenção de contato com o público-alvo. Os eventos de 
promoção e comercialização são uma oportunidade para estabelecer contato direto com os diferentes 
players do setor, em um ambiente propício à realização de negócios, à aquisição de conhecimento e 
relacionamento. 

Descrição 

Elaborar estudo/projeto para participação em eventos especializados visando à promoção do Turismo 
Agrotecnológico, considerando: 
 
- a identificação e estudo de interesse e viabilidade dos eventos com potencial de retorno (sugere-se os 
seguintes eventos como prioritários: ABAV Expo – São Paulo; Agri-Show – Ribeirão Preto; Show Rural – 
Cascavel; Farm Progress Show – Estados Unidos); 
- a pesquisa dos participantes do evento para ação definição de estratégia de personalizada 
comunicação; 
- a elaboração press kit criativo (folder de realidade aumentada, portfólio de produtos, material 
promocional, brindes, guia de curiosidades locais e regionais (itens da ação 1.13) e texto com dados 
estatísticos e informações exclusivas) 
 
Obs. 1: Buscar conciliar a participação em eventos com a realização ou participação em encontro de 
negócios com os agentes e operadores especializados no segmento, realizando entre outras ações de 
relacionamento, o treinamento de venda (ação 1.14). 
 
Obs. 2: Considerado os custos elevados em aquisição de espaços em feiras especializadas, recomenda-se 
a participação conjunta com outros parceiros, operadores especializados ou como destino convidado 
espaços adquiridos por instituições como Ministério do Turismo, Embratur e Sebrae. 
 

Benefícios 

1. Fortalecimento do Posicionamento de Mercado 
2. Maior integração público-privada para o turismo 
3. Aumento de bens e produtos comercializados 
4. Incentivo a qualificação empresarial 
5. Melhoria da experiência da visitação 

Beneficiários Moradores, turistas; trade turístico 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 
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Custo Estimado R$ 105.000,00 

Produtos 
Feiras especializadas 
Material promocional 

Resultados Esperados 

Melhoria da experiência da visitação 
Incentivo a formatação de novos produtos;  
Organização e Fomento a Cadeia Produtiva do Turismo 
Aumento da satisfação do usuário (morador, visitante e trade turístico) 

Parceiros Potenciais 

Instituições de Ensino Superior 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso 
Ministério do Turismo 
Embratur 
SEBRAE 
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12.2. Ações da Infraestrutura Básica e Serviços Gerais 

Eixo 2: Infraestrutura 

Ação 
2.1 Elaboração e realização de campanhas de educação ambiental focadas no 
saneamento básico. 

Eixo Estratégico Plano Infraestrutura 

Eixo de Atuação PRT Gestão descentralizada do turismo  

Linha de Produto Todas 

Priorização Alta  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante Não se aplica 

Interdependência 
com outra ação 
complementar Não se aplica 

Estratégia Relacionada 

Contribuir para a redução dos impactos negativos da urbanização por meio de ações para otimização dos 
serviços básicos de saneamento e educação ambiental, buscando a sustentabilidade do município. 

Objetivo 

Melhorar as condições de limpeza urbana, do reaproveitamento dos resíduos sólidos e do incentivo a 
práticas alternativas sustentáveis de esgotamento sanitário agregando qualidade ao ambiente urbano e 
à vivência dos moradores e turistas.   

Justificativa 

O saneamento básico está intimamente relacionado às condições de saúde da população e, mais do que 
simplesmente garantir acesso aos serviços, envolvem, também, medidas de educação e conservação 
ambiental.  
Uma das questões mais impactantes do saneamento é o esgotamento sanitário. Não há rede e sistema 
de tratamento de esgoto em Nova Mutum, mas a prefeitura está buscando meios para resolver a 
situação. Enquanto a infraestrutura não for implantada, há necessidade de sensibilizar a população para 
ações individuais que podem reduzir os impactos negativos da inexistência do sistema de tratamento. 
Com relação à gestão dos resíduos sólidos, a importância do projeto RECICLO está atrelada ao 
desenvolvimento sustentável, que engloba, não só o meio ambiente, mas aspectos sociais e econômicos. 
Quando descartamos os produtos de forma adequada, agregamos valor ao processo e ao material, como 
consequências: melhoramos os índices de reaproveitamento; barateamos o custo de produção; e 
incentivamos o crescimento da reciclagem. É uma ação que agrega valor à imagem veiculada pelo 
posicionamento de mercado atual do Turismo Agrotecnológico e às novas linhas de produto criadas, que 
aliam tecnologia com sustentabilidade.  
No que concerne à limpeza urbana, a sujeira e os resíduos produzidos no cotidiano da cidade podem 
degradar e desvalorizá-la como recurso turístico, além de afetar negativamente a qualidade de vida do 
morador. O aproveitamento da cidade como recurso turístico se dá, em grande parte, por eventos em 
espaços públicos, que também produzem grande quantidade de resíduos.  
Nessa perspectiva, há necessidade de campanhas contínuas de educação ambiental para moradores e 
nos eventos em que há grande concentração de pessoas. 

Descrição 

Elaborar e executar o Programa de Educação Ambiental contemplando: 
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(i) Campanha de valorização do projeto Reciclo: Promoção de um processo de sensibilização social sobre 
a produção, reutilização, reciclagem e destinação de resíduos sólidos: tem por objetivo Aumentar o 
índice de reaproveitamento dos resíduos sólidos por meio de campanha de sensibilização da população 
de forma a baratear o custo do serviço, contribuir para a preservação ambiental e promover o turismo 
sustentável. 
 
(ii) Campanha sobre o esgotamento sanitário e suas consequências: tem por objetivo salientar a 
importância do saneamento básico para a promoção e proteção da saúde pública e do meio ambiente, 
abordando o incentivo à ligação à rede pública (se existente); a busca de tratamentos alternativos; e a 
não ligação clandestina à rede pluvial.   
 
(iii) Campanha de educação ambiental e limpeza urbana: tem por objetivo sensibilizar moradores e 
turistas para a importância da limpeza urbana, especialmente em eventos ao ar livre. 
 
O programa deve considerar: 
i) As campanhas concebidas com foco nos públicos-alvo, a saber: estudantes do ensino fundamental e 
médio; moradores e comerciantes; turistas.  
ii) Construção de um plano de comunicação com foco no público-alvo;  
iii) Elaboração de material lúdico/educativo para utilização nas escolas e espaços comerciais de interesse 
turístico;  
iv) Elaboração de material informativo específico para redes sociais e meios digitais; 
iv) estratégias de divulgação específica para cada público-alvo;  
v) formação de multiplicadores para constante aplicação das campanhas.  

Benefícios 

1. Sensibilização socioambiental. 
2. Melhoria das condições de saúde da população. 
3. Redução de impactos negativos da ocupação territorial por meio da melhoria 
da gestão ambiental. 

Beneficiários moradores; turistas; trade turístico. 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado Ação de Articulação 

Produtos 

1. planejamento das campanhas; 
2. Campanha de valorização do projeto Reciclo; 
3. Campanha sobre o esgotamento sanitário; 
4. Campanha de educação ambiental e limpeza urbana.  

Resultados Esperados 
1. Promoção da imagem urbano-ambiental. 
2. Aumento da satisfação do usuário (morador e visitante). 

Parceiros Potenciais ONGs especializadas em saneamento ambiental. 

 

Eixo 2: Infraestrutura 

Ação 
2.2 Elaboração de programa para tratamentos alternativos de esgotamento 
sanitário em novos loteamentos. 

Eixo Estratégico Plano Infraestrutura 

Eixo de Atuação PRT Infraestrutura turística e urbana municipal  
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Linha de Produto Cidade, Turismo e Movimento Criativo 

Priorização  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante  

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

2.1 Elaboração e realização de campanhas de educação ambiental focadas no 
saneamento básico. 

Estratégia Relacionada 

Contribuir para a redução dos impactos negativos da urbanização por meio de ações para otimização dos 
serviços básicos de saneamento e educação ambiental, buscando a sustentabilidade do município. 

Objetivo 

Minimizar os impactos da falta de rede pública de esgotamento sanitário por meio de implantação de 
soluções alternativas. 

Justificativa 

Nova Mutum não conta com um sistema adequado para esgotamento sanitário, o que pode ocasionar: 
(i) contaminação das águas superficiais e do lençol freático; (ii) poluição do solo; (iii) escoamento do 
esgoto sanitário a céu aberto; (iv) destruição do ecossistema; (v) transmissão de doenças; (vi) odor 
desagradável no ambiente urbano. O município vem buscando a realização de parcerias e/ou concessões 
para a implantação de rede pública de coleta e tratamento de esgoto. Entretanto, enquanto a rede não é 
implantada, há possibilidades de tratamento coletivo alternativo, como a implantação de ralfs em novos 
loteamentos 

Descrição 

Contratar estudo/projeto para: 
 
(i) revisão da lei de parcelamento para inclusão da obrigatoriedade de implantação da rede de coleta de 
esgotamento sanitário, a ser ligada ao sistema público quando ele for implantado; a aprovação do 
loteamento deverá exigir a apresentação de projeto da rede de coleta de esgoto. 
 
(ii) estabelecer em legislação o porte de parcelamentos para os quais será exigido sistemas alternativos 
para o tratamento local dos efluentes sanitários. Para esses casos, deverá ser apresentado projeto 
técnico de tratamento e destinação final dos efluentes da edificação, de acordo com normas da ABNT. 

Benefícios 

1. Sensibilização socioambiental. 
2. Melhoria das condições de saúde da população. 
3. Valorização e conservação dos bens ambientais. 
4. Redução de impactos negativos da ocupação territorial por meio da melhoria 
da gestão ambiental. 

Beneficiários moradores; turistas; trade turístico. 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Sistemas de Esgotamento Sanitário são atividades passíveis de licenciamento pelo órgão estadual. (Lei 
Estadual 38/1995; Lei Estadual 232/2005; Lei Estadual 10.242/2014; Decreto Estadual 138/2015). 

Custo Estimado R$ 24.000,00 

Produtos 
1. programa para tratamentos alternativos de esgotamento sanitário em novos 
loteamentos.  
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Resultados Esperados 
1. Promoção da imagem urbano-ambiental. 
2. Aumento da satisfação do usuário (morador e visitante). 

Parceiros Potenciais 
ONGs especializadas em saneamento ambiental; Companhia de Saneamento do 
Estado de Mato Grosso (Sanemat) 

 

Eixo 2: Infraestrutura 

Ação 2.3 Elaboração e implantação de projeto de qualificação do Parque Nove Lagoas. 

Eixo Estratégico Plano Infraestrutura 

Eixo de Atuação PRT Infraestrutura turística e urbana municipal 

Linha de Produto Cidade, Turismo e Movimento Criativo. 

Priorização  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante  

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

1.12 - Implementar plataforma digital de apoio à promoção e comercialização 
turística. 
1.16 - Desenvolvimento de Aplicativo de Informações, Imersão e Interatividade 
Digital. 
2.1 - Elaboração e realização de campanhas de educação ambiental focadas no 
saneamento básico. 

Estratégia Relacionada 

Contribuir para a redução dos impactos negativos da urbanização por meio de ações para otimização dos 
serviços básicos de saneamento e educação ambiental, buscando a sustentabilidade do município. 

Objetivo 

Ampliar a capacidade de drenagem urbana aliada à melhoria da qualidade paisagística, produzindo 
novos espaços de convívio e visitação e evitando enchentes e inundações. 

Justificativa 

A dinâmica das cidades depende de uma série de fatores e necessidades de diversas escalas e 
abrangências, dentre elas as enchentes e inundações ocasionadas pela impermeabilização do solo 
inerente ao processo de urbanização. Nesse sentido, no planejamento inicial da cidade, o Parque das 9 
Lagoas foi concebido como bacias de contenção das águas de drenagem. O dispositivo pode ser 
melhorado para ampliar sua capacidade e diversificar seu uso por meio da adequação dos espaços 
adjacentes aos lagos para utilização por moradores e turistas. Além disso, a qualificação da vegetação 
adjacente aos corpos d'água reflete positivamente na paisagem urbana e na qualidade ambiental da 
cidade.  
Ressalta-se que esta ação deve ser acompanhada da continuidade da implantação da rede de 
microdrenagem nas ruas de Nova Mutum. 

Descrição 

Elaborar estudo/projeto para:  
(i) Implantação gradativa do Parque das Nove Lagoas, contemplando:  
- ampliação da capacidade de drenagem;  
- projeto paisagístico para cada segmento do parque, considerando a diversificação dos usos, como lazer, 
esportes, vivências ligadas à natureza e conservação ambiental.  
- recomposição de fundos de vale com utilização de espécies nativas.  
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- cronograma e custos de implantação.  
 
Contratar e Executar implantação de:  
(i) dois segmentos do parque adjacentes ao já implantado, conforme projeto. 

Benefícios 

1. Melhoria da drenagem urbana 
2. Incentivo ao reconhecimento dos bens socioambientais. 
3. Aumento de áreas de lazer para a população 
4. Aumento de área verde urbana 

Beneficiários moradores; turistas; trade turístico. 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Construções e espaços de uso público são passíveis de licenciamento ambiental municipal (Lei nº 2.024 
de setembro de 2016 - Política Municipal de Meio Ambiente; Decreto Municipal 30/2019). Caso atinja 
áreas de APP, deve ter licenciamento ambiental estadual (Lei Estadual 38/1995; Lei Estadual 232/2005; 
Lei Estadual 10.242/2014; Decreto Estadual 138/2015). 

Custo Estimado 
Elaboração do projeto do parque: R$ 100.000,00 
Implantação do primeiro segmento do parque: R$ 500.000,00 
Implantação do segundo segmento do parque: R$ 500.000,00 

Produtos 
1. projeto do parque nove lagoas 
2. implantação do primeiro segmento do parque 
3. implantação do segundo segmento do parque 

Resultados Esperados 
1. Melhoria da experiência da visitação; 
2. Incentivo a formatação de novos produtos turísticos; 
3. Aumento da satisfação do usuário (morador e visitante). 

Parceiros Potenciais 
Empresas Locais (parceria público-privada com as empresas locais para a 
manutenção do parque mediante contrapartida de publicidade)  

 

Eixo 2: Infraestrutura 

Ação 
2.4 Elaboração de projeto e implantação da qualificação do desenho urbano e 
acessos do trecho urbano da BR 163. 

Eixo Estratégico Plano Infraestrutura 

Eixo de Atuação PRT Infraestrutura turística e urbana municipal 

Linha de Produto Todas. 

Priorização  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante  

Interdependência 
com outra ação 
complementar 2.7 Elaboração do plano cicloviário para área urbana. 

Estratégia Relacionada 

Melhorar a estrutura de acesso e mobilidade urbana por meio da qualificação dos serviços e 
equipamentos de recepção dos viajantes, da diversificação dos modais de transporte e do ordenamento 
dos diferentes tipos de tráfego, de modo a oferecer segurança e conforto aos turistas e moradores. 

Objetivo 
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Aumentar a segurança viária e melhorar a sinalização turística e urbana. 

Justificativa 

A BR 163 é um importante eixo de transporte do estado de Mato Grosso. Com a ampliação do perímetro 
urbano para leste da rodovia, há tendência de aumento de tráfego urbano na travessia da BR, 
ocasionando maiores riscos de acidentes. Além disso, a sinalização turística e de tráfego pode ser 
melhorada, auxiliando na orientação dos visitantes que desejam para na cidade e acessar os atrativos 
turísticos. Nesse sentido, há necessidade de qualificar as vias marginais para o fluxo de veículos locais; 
implantar travessias seguras para pedestres e ciclistas; bem como implantar soluções paisagísticas nos 
canteiros, que contribuam para valorização da paisagem urbana. 

Descrição 

Contratar consultoria para elaboração de projeto de qualificação viária do trecho urbano da BR 163 
contemplando: 
 
(i) Qualificação do trânsito local seguro:  
- melhoria e ampliação das vias marginais para circulação, em especial na lateral leste da rodovia;  
- Melhoria dos acessos que ligam as vias urbanas à rodovia; 
- obras de arte necessárias para a separação do tráfego urbano e rodoviário, considerando as travessias 
entre a porção leste e oeste da malha urbana; 
- dispositivos para circulação e travessia de pedestres e ciclistas; 
 
(ii) Qualificação indicativa de destino turístico: 
- soluções paisagísticas de canteiros e passeios que contribuam para valorização da paisagem urbana, 
adotando preferencialmente espécies nativas; 
- sinalização viária, com atenção especial para a sinalização de acesso à malha urbana. 
 
Contratar e Executar a implantação do projeto de qualificação no trecho central (1 km). 
(i) realizar a obra de qualificação do eixo de integração da BR 163, com o trecho urbano de integração e 
acesso a Nova Mutum.  

Benefícios 
1. Melhoria das condições de acesso. 
2. Aumento da segurança de moradores e turistas. 

Beneficiários moradores; turistas; motoristas de passagem; trade turístico. 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado 
Projeto: R$ 320.000,00. 
Sinalização: R$ 240.000,00. 
Obra de melhoria das marginais, travessias etc.: R$ 2.200.000,00 

Produtos 

1. Projeto completo. 
2. Implantação de sinalização no trecho urbano (7,5 Km). 
3. Implantação de trecho inicial de 1 Km, entre a Av. dos Beija-flores e Rua das 
Jacutingas. 

Resultados Esperados 
1. Melhoria da experiência da visitação. 
2. Aumento da satisfação do usuário (morador e visitante). 

Parceiros Potenciais Concessionária Rota do Oeste (CRO); DNIT.  

 

Eixo 2: Infraestrutura 
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Ação 
2.5 Elaboração de projeto e implantação da requalificação do edifício do terminal 
rodoviário. 

Eixo Estratégico Plano Infraestrutura 

Eixo de Atuação PRT Infraestrutura turística e urbana municipal 

Linha de Produto Todas. 

Priorização Alta  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante  

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

2.4 Elaboração de projeto e implantação da qualificação do desenho urbano e 
acessos do trecho urbano da BR 163. 

Estratégia Relacionada 

Melhorar a estrutura de acesso e mobilidade urbana por meio da qualificação dos serviços e 
equipamentos de recepção dos viajantes, da diversificação dos modais de transporte e do ordenamento 
dos diferentes tipos de tráfego, de modo a oferecer segurança e conforto aos turistas e moradores. 

Objetivo 

Proporcionar conforto e bem-estar ao visitante nos momentos de chegada e partida. 

Justificativa 

O terminal está localizado em ponto estratégico, por ladear a BR163, principal rodovia de escoamento, 
além disso, já tem um valor agregado ao local que ocupa. Entretanto, há conflito entre fluxo de 
pedestres e de veículos motorizados, bem como a falta de espaço seguro para pedestres e de sinalização 
horizontal. Além disso, o Terminal Rodoviário apresenta padrões ruins dos serviços ofertados aos 
usuários; aspecto visual inadequado, principalmente o externo; baixo padrão de conforto, 
principalmente térmico. 

Descrição 

Contratar a elaboração de projeto de reforma do terminal rodoviário, contemplando: 
 
(i) a segmentação de uso: identificando, compatibilizando, e projetando a separação adequada do 
trânsito de pedestres, ciclistas, transporte individual e transporte coletivo de passageiros. 
 
(ii) a conexão urbana: qualificar a interface do equipamento com a malha urbana; 
 
(iii) o conforto e bem-estar do usuário:  
- adequação da cobertura do terminal, considerando as características climáticas de Nova Mutum; 
- Melhoria do aspecto visual externo; 
- reparos e melhoria estética das instalações internas do terminal.  
 
(ii) Executar a reforma do terminal rodoviário.  

Benefícios 
1. Melhoria das condições de acesso. 
2. Aumento da segurança de moradores e turistas. 

Beneficiários moradores; turistas. 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Reforma de prédios públicos é atividade passível de licenciamento ambiental municipal. (Lei nº 2.024 de 
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setembro de 2016 - Política Municipal de Meio Ambiente; Decreto Municipal 30/2019). 

Custo Estimado 
Projeto: R$ 170.000,00 
Obra de reforma: R$ 900.000,00 

Produtos 
1. Projeto completo. 
2. Reforma do terminal rodoviário. 

Resultados Esperados 
1. Melhoria da experiência da visitação. 
2. Aumento da satisfação do usuário (morador e visitante). 

Parceiros Potenciais  
 

Eixo 2: Infraestrutura 

Ação 2.6 Elaboração de projeto e implantação da Sinalização Cicloviária. 

Eixo Estratégico Plano Infraestrutura 

Eixo de Atuação PRT Infraestrutura turística e urbana municipal 

Linha de Produto Cidade, Turismo e Movimento Criativo 

Priorização  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante  

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

1.4 - Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum - Cidade Criativa"; 
1.10 - Desenvolvimento e implementação de plataforma e aplicativo digital de 
apoio à promoção e comercialização turística. 

Estratégia Relacionada 

Melhorar a estrutura de acesso e mobilidade urbana por meio da qualificação dos serviços e 
equipamentos de recepção dos viajantes, da diversificação dos modais de transporte e do ordenamento 
dos diferentes tipos de tráfego, de modo a oferecer segurança e conforto aos turistas e moradores. 

Objetivo 

Conectar atrativos turísticos, elementos urbanos relevantes e principais equipamentos urbanos por meio 
da ampliação da rede cicloviária, de moda a ampliar as opções de lazer e mobilidade para moradores e 
turistas. 

Justificativa 

O transporte cicloviário se mostra uma alternativa importante a ser considerada para o sistema de 
mobilidade urbana de Nova Mutum, além de ser uma iniciativa de baixo custo, inclui a sustentabilidade 
como princípio dentro da política de mobilidade. Além disso, vários atrativos urbanos podem ser 
visitados através de circuito cicloviário. 

Descrição 

Elaborar e executar estudo/projeto para ampliação do sistema cicloviário da cidade, observando: 
(i) implantação de estruturas de apoio, segurança e informação (paraciclos, implantação de sinalização 
viária e turística indicativa - horizontal e vertical, definição de soluções para aumentar a segurança dos 
ciclistas nas travessias de rotatórias);  
(ii) o projeto executivo com as especificações técnicas para a elaboração dos projetos de engenharia e 
cronograma e custos de implantação. 

Benefícios 1. Utilização de alternativas de transporte menos poluentes. 
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2. Diversificação de estruturas para uso social. 
3. Melhoria das condições de saúde da população. 
4. Melhoria das condições de acesso. 
5. Aumento da segurança de moradores e turistas. 

Beneficiários moradores; turistas; trade turístico. 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado Ação de Articulação 

Produtos 1. Plano Cicloviário. 

Resultados Esperados 
1. Melhoria da experiência da visitação. 
2. Incentivo a formatação de novos produtos turísticos. 

Parceiros Potenciais ONGs voltadas para o cicloativismo.  

 

Eixo 2: Infraestrutura 

Ação 
2.7 Elaboração e implantação do projeto de ampliação de sistema de segurança 
urbana por meio de videomonitoramento. 

Eixo Estratégico Plano Infraestrutura 

Eixo de Atuação PRT Infraestrutura turística e urbana municipal 

Linha de Produto Todas. 

Priorização Alta  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante  

Interdependência 
com outra ação 
complementar  

Estratégia Relacionada 

Promover a segurança de moradores e turistas por meio de monitoramento urbano, de forma a prevenir 
o crime e contribuir para manutenção da integridade física e econômica de pessoas e instituições.          

Objetivo 

Aumentar a segurança de moradores e turistas. 

Justificativa 

A segurança é um dos maiores desafios enfrentados pelas cidades. A regional de Nova Mutum apresenta 
índices preocupantes de segurança pública, especialmente em relação à homicídios dolosos, roubo 
seguido de morte e furto e roubo. Apesar de ser de competência do estado, atualmente a segurança 
pública, a vigilância e o bem-estar podem ser melhorados por meio do videomonitoramento. Esse 
serviço deve garantir a segurança das pessoas, organizações e instituições para criar e manter um 
ambiente próspero. 

Descrição 

Elaborar e executar o plano de segurança pública municipal, tendo como eixo o sistema de 
videomonitoramento, contemplando: 
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(i) Legislação: elaboração de projeto de lei para a Política Municipal de Segurança Pública e 
Monitoramento, considerando a possibilidade de parceria com iniciativa privada, para sistema integrado 
de câmeras públicas e privadas; apresentação, debate e adequação da proposta junto aos legisladores 
municipais. 
 
(ii) Mapeamento dos pontos críticos e elaboração da proposta, para: 
- definição da localização das câmeras de monitoramento; 
- identificação da necessidade de contratação de pessoal especializado; 
- criação de mecanismos e processos de articulação com o sistema de segurança pública estadual e 
federal (polícia militar e polícia civil); 
 
(ii) Execução do Plano por meio de contratação de empresa especializada para a locação de sistema de 
videomonitoramento de segurança pública e trânsito, para: 
- captação de imagens/dados coletados por 50 câmeras de segurança 24 horas por dia, 07 dias por 
semana, destinadas à observação das placas dos carros e fisionomia dos condutores e transeuntes com 
nitidez, com armazenamento em HD/NUVEM ou outra tecnologia que venha a substituí-los, com prazo 
mínimo de armazenamento de 07 ( sete) dias, com fornecimento de materiais e equipamentos.  

Benefícios 1. Aumento da segurança de moradores e turistas. 

Beneficiários moradores; turistas. 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado Ação de Articulação 

Produtos 
1. Plano de Segurança. 
2. Sistema de videomonitoramento. 

Resultados Esperados 1. Melhoria da experiência da visitação. 

Parceiros Potenciais  
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12.3. Ações do Quadro Institucional 

Eixo 3: Quadro Institucional 

Ação 
3.1 Reestruturação organizacional e funcional da Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo 

Eixo Estratégico Plano Quadro Institucional 

Eixo de Atuação PRT Gestão Descentralizada do Turismo 

Linha de Produto Todas as linhas 

Priorização Alta  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante Não se aplica 

Interdependência 
com outra ação 
complementar Todas 

Estratégia Relacionada 

Estruturar um sistema de gestão do turismo, por meio da definição de competências e atribuições dos 
atores, da articulação institucional, da qualificação do COMTUR e estruturação de fundo específico, a fim 
de promover a rede de fomento do turismo e continuidade da política. 

Objetivo 

Fortalecer a estrutura organizacional da Secretaria qualificando a organização dos fluxos de trabalho, 
promovendo maior integração entre as os cargos e facilitando a comunicação interna. 

Justificativa 

Diagnosticou-se a inexistência de um organograma formalizado que apresente a estrutura organizacional 
da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, a falta de um plano de ação sistematizado, a carência de 
cargos efetivos e a ausência profissional especialista em turismo, fatores que fragilizam a gestão do 
turismo e das outras atividades sob a responsabilidade da secretaria. Nesse sentido, a reestruturação 
organizacional e funcional do quadro de servidores, contemplando atribuições por função, definição de 
processos de gestão, organização de fluxos de atividades ampliará a capacidade administrativa da 
Secretaria. 

Descrição 

Contratação de estudo/projeto para assessoria definição das diretrizes da estrutura organizacional da 
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, quanto a:  
(i) criação do Quadro Organizacional e do Quadro de Distribuição de Trabalho - QDT 
- identificação e análise dos cargos, funções, atribuições e processos administrativos formais e informais 
da estrutura atual da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo; 
- redefinição dos cargos, funções, atribuições e responsabilidades, de forma a distribuir o trabalho em 
conformidade com a capacidade de cada funcionário; 
- redefinição dos fluxos, processos e procedimentos administrativos com base no novo desenho de 
cargos e funções; 
- identificação de necessidades de novas alocações de pessoal. 
(ii) definição do organograma sintetizando as definições elaboradas no QDT. 
 
OBS. 1: O Sistema de Gestão do Turismo deve integrar: 
- Órgão do executivo: secretaria e diretorias 
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- Governança do Turismo: conselho municipal e fundo 
- Órgãos Auxiliares: demais secretarias com atribuições correlacionadas com o turismo. 
 
Obs. 1: A definição dos cargos e funções deve considerar, entre outras pautas, destaca-se: o Plano de 
Desenvolvimento Territorial do Turismo, o sistema de monitoramento e gestão do presente plano e o 
sistema de publicização dos programas, projetos e ações da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 
Obs. 2: Se houver alterações na estrutura organizacional, elas devem ser submetidas a aprovação da 
Câmara Municipal para alteração da Lei da Organização Administrativa e da Lei de Cargos e Salários. 

Benefícios Melhoria de gestão de recursos públicos 

Beneficiários Gestores Públicos, Moradores, Turistas, Trade Turístico. 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado R$ 15.000,00 

Produtos 
1. Criação do Quadro Organizacional e do Quadro de Distribuição de Trabalho - 
QDT 

Resultados Esperados 

1. Qualificação da Política Pública de Turismo; 
2. Fortalecimento do Sistema de Gestão do Turismo 
3. Aumento da capacidade de financiamento e captação de recursos para o 
turismo 

Parceiros Potenciais UNEMAT (projeto de extensão universitária) 

 

Eixo 3: Quadro Institucional 

Ação 
3.2 Fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo e Criação do Fundo 
Municipal do Turismo 

Eixo Estratégico Plano Quadro Institucional 

Eixo de Atuação PRT Gestão Descentralizada do Turismo 

Linha de Produto Todas as linhas 

Priorização Alta  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante Não se aplica 

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

3.1 Reestruturação organizacional e funcional da Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo 

Estratégia Relacionada 

Estruturar um sistema de gestão do turismo, por meio da definição de competências e atribuições dos 
atores, da articulação institucional, da qualificação do COMTUR e estruturação de fundo específico, a fim 
de promover a rede de fomento do turismo e continuidade da política. 

Objetivo 

Qualificar a atuação do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, através de adequações na Lei de 
Criação, Regimento Interno e Criação do Fundo Municipal de Turismo. 

Justificativa 
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O Município possui o Conselho Municipal de Turismo desde a promulgação da Lei nº 2.135, de 24 de 
outubro de 2017, entretanto a estrutura atual carece de qualificação para desempenhar o papel 
atribuído pela lei, percebendo-se falhas na sua organização, tais como a falta de empresas do trade 
turístico como conselheiros, falta de periodicidade em reuniões, entre outras, além de apresentar baixo 
índice de participação, aspectos que comprometem os resultados da atuação da instância de 
governança. Com base em experiências similares, acredita-se que um dos motivos da baixa participação 
é a falta de articulação entre o processo de deliberação e a destinação de recursos, pois o Município não 
possui Fundo Municipal do Turismo. A criação do fundo possibilita a participação do trade turístico e 
organizações relacionadas ao turismo nas decisões de investimentos no próprio setor, tomando como 
base as políticas públicas definidas previamente. 

Descrição 

Elaborar estudo/projeto para: 
(i) revisão da lei nº 2135 e do Regimento Interno do Conselho, contemplando: 
- ingresso de novas entidades como membros e definição de mandatos de forma a promover maior 
diversidade e participação; 
- ampliação do número de representantes do trade turístico na qualidade de membros do conselho; 
- inserção de representantes dos atrativos do turismo agrotecnológico como membros; 
- redefinição do formato das reuniões e a sua periodicidade, de forma a torná-las objetivas e 
contribuindo para a instituição de uma cultura de participativa; deve ser contempladas as formas de 
controle de assiduidade dos membros e justificativas para falta nas reuniões; 
- elaboração de um plano de trabalho, com metas, sistematizando das ações do COMTUR, e instituição 
de câmeras técnicas segmentadas. 
 
(ii) instituição do Fundo Municipal do Turismo: 
- elaboração do projeto lei do Fundo Municipal do Turismo; 
- respeitando a Lei de Responsabilidade fiscal, a lei deve conter a origem dos recursos do fundo, tais 
como tarifação de atrativos turísticos, vouchers de agências receptivas, doações e convênios; 
- a lei deve definir a finalidade da utilização dos recursos financeiros.  
- envio da lei e acompanhamento da aprovação na Câmara Municipal. 
 
Contratação de estudo/projeto para capacitação para os membros do COMTUR, quanto:  
(i) Políticas Públicas x Conselhos Municipais: o papel dos agentes na construção da política pública: 
relações entre poder público e trade turístico; atribuições e responsabilidades do conselho para 
efetividade do controle social das políticas públicas; 
(ii) Fiscalização e Monitoramento: a utilização e fiscalização dos recursos do FMT; mecanismos de 
avaliação e monitoramento das políticas públicas; 
(iii) Agente Mobilizador: papel de mobilização do conselheiro municipal para a efetivação da política 
pública.  
 
Obs.: As alterações na Lei de Criação do COMTUR, devem ser submetidas a aprovação da Câmara 
Municipal. 
 

Benefícios 1. Melhoria de gestão de recursos públicos 

Beneficiários Trade turístico e população local 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado Produto 3 - R$ 12.000,00  

Produtos 1. Revisão da lei e do Regimento Interno do COMTUR 
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2. Criação do Fundo Municipal do Turismo 
3. Capacitação do COMTUR focado ao gerenciamento do FMT 

Resultados Esperados 

1. Fortalecimento do Sistema de Gestão do Turismo 
2. Maior integração público-privada para o turismo 
3. Aumento da capacidade de financiamento e captação de recursos para o 
turismo 

Parceiros Potenciais 
1. SEBRAE 
2. Ministério do Turismo 

 

Eixo 3: Quadro Institucional 

Ação 3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano Criativo 

Eixo Estratégico Plano Quadro Institucional 

Eixo de Atuação PRT Qualificação Profissional, dos Serviços e da Produção Associada 

Linha de Produto Cidade, turismo e Movimento Criativo 

Priorização Média  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante 

1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum - Cidade Criativa" 
3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Indústria, Comércio e 
Turismo 
3.10 Revisão de normas para uso de espaços públicos 

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

1.5 - Elaboração e implantação de projeto de qualificação de espaços urbanos 
para a realização de eventos da cultura urbana criativa 

Estratégia Relacionada 

Estruturar um sistema de gestão do turismo, por meio da definição de competências e atribuições dos 
atores, da articulação institucional, da qualificação do COMTUR e estruturação de fundo específico, a fim 
de promover a rede de fomento do turismo e continuidade da política. 

Objetivo 

Fomentar um ambiente favorável ao desenvolvimento de ativos turísticos, por meio de instrumentos de 
incentivos para a realização de eventos criativos e de projetos inovadores de interesse turístico. 

Justificativa 

Nova Mutum possui área urbana estruturada, com desenho urbano e paisagismo adequados para 
realização de eventos de economia criativa, projetos inovadores que promovam a interação entre a 
população local, visitantes e espaços públicos. Entretanto, não há legislação local específica que defina 
normas e fomente o uso das áreas públicas urbanas pela iniciativa privada, tampouco há instrumentos 
para incentivo de práticas saudáveis, sustentáveis e criativas de apropriação cultural da cidade. Tendo 
em vista a experiência adquirida tanto na implementação das ações 1.4 Elaboração e implementação do 
Programa "Nova Mutum - Cidade Criativa" e 3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de 
Indústria; quanto no debate da ação 3.13 Comércio e Turismo, a criação da lei de incentivo, a presente 
ação se fortalecerá como uma política de incentivo ao turismo, em que os investimentos resultaram em 
geração de trabalho e renda, atração de investimentos, geração de renda e impostos. 

Descrição 

A ação consiste em criar o mecanismo de incentivo por meio de financiamento de eventos e projetos 
criativos e inovadores, com recursos captados da iniciativa privada mediante contrapartida no 
pagamento de tributos municipais. 
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Contratar estudo/projeto para: 
(i) construção e aprovação da Lei de Incentivo ao Turismo Urbano Criativo, definindo: 
- as linhas/áreas de projetos a serem contemplados 
- as formas de submissão dos projetos 
- os critérios de avaliação e aprovação dos projetos 
- as formas de captação de recursos 
 
(ii) criação de comissão intersecretarias, responsável pela seleção e aprovação dos projetos, 
especialmente as secretarias integradas na ação 3.5. 
 
(iii) estruturar o programa de capacitação para a qualificação dos interessados em participar do edital de 
fomento. (carga horária indicada 20 horas) 
 
Obs.: através da lei, dar incentivo fiscal a pessoas físicas ou jurídicas que financiem a realização de 
projetos turísticos, criando produtos de interesse turístico e promovendo o marketing turístico no 
âmbito regional, nacional e internacional. Portanto, deve ser avaliada a necessidade de criação de um 
fundo para a lei de incentivo, ou se a captação poderá ser realizada diretamente com o ente financiador. 

Benefícios 

1. interação entre a população local, visitantes e espaços públicos 
2. aumento de ações de lazer para a população 
3. Valorização dos bens culturais 
4. Incentivo ao reconhecimento dos bens socioambientais 

Beneficiários População local, turistas e trade turístico 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado 
Produto 1 - R$ 17.400,00 
Produto 2 - R$ 6.000,00 
Custo Total – R$ 23.400,00 

Produtos 

1. Programa de Incentivo do Turismo Urbano Criativo, considerando: (i) 
Elaboração lei de incentivo, (ii) formação da Comissão intersecretarias, e (iii) 
Orientação para a capacitação 
2. Realização da capacitação aos interessados em participar do edital de fomento 

Resultados Esperados 

1. Participação novos grupos sociais na composição da oferta turística 
2. Aumento da satisfação do usuário (morador, visitante e trade turístico) 
3. Incentivo a formatação de novos produtos turísticos 
4. Incremento de trabalho e renda no turismo 
5. Maior integração público-privada para o turismo 
6. Aumento da capacidade de financiamento e captação de recursos para o 
turismo 

Parceiros Potenciais  

 

Eixo 3: Quadro Institucional 

Ação 
3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Indústria, Comércio e 
Turismo 

Eixo Estratégico Plano Quadro Institucional 

Eixo de Atuação PRT Gestão Descentralizada do Turismo 
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Linha de Produto Todas as linhas 

Priorização Alta  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante Todas  

Interdependência 
com outra ação 
complementar Todas 

Estratégia Relacionada 

Estruturar um sistema de gestão do turismo, por meio da definição de competências e atribuições dos 
atores, da articulação institucional, da qualificação do COMTUR e estruturação de fundo específico, a fim 
de promover a rede de fomento do turismo e continuidade da política. 

Objetivo 

Qualificar a equipe da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo para a implantação do Plano de 
Desenvolvimento Territorial do turismo. 

Justificativa 

No que se refere à especialidade na área de turismo, a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo não 
possui nenhum cargo ocupado por profissional com graduação ou especialização na área. Além disso, o 
planejamento da atividade turística, que até o momento era realizado de forma simplificada, sem ser 
publicizado, passa a ter o PDTTur como eixo. Para que a Secretaria possa gerenciar sua implantação, 
realizar as devidas avaliações e monitoramento periódicos e tome as decisões necessárias de forma 
eficaz, há a necessidade de qualificação de seu quadro de funcionários em temas relacionados à gestão e 
planejamento turístico. 

Descrição 

Contratar estudo/projeto realização de programa de formação continuada para todo o quadro da 
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo: 
 
(i) Cursos de aperfeiçoamento para a Gestão do Turismo: 
- Planejamento e Gestão Pública:* processos de implementação, monitoramento, avaliação e revisão de 
Planos de Desenvolvimento Turístico (carga horária indicada 60 horas) 
- Economia Criativa e Colaborativa: arte urbana, produção de eventos, projetos culturais, projetos de 
audiovisual (carga horária indicada 40 horas) 
- Produtos Turísticos: relação do poder público no fomento e incentivo a formatação de produtos 
turísticos (carga horária indicada 40 horas) 
- Gestão Participativa: conselho, monitoramento e fiscalização (carga horária indicada 40 horas) 
- Promoção e Comercialização: contribuições e ações públicas para inovação e transformação digital, uso 
de plataformas de acesso livre para o turismo, inovação e sua aplicação no turismo (carga horária 
indicada 40 horas) 
- Sistema de Informações: função, aplicação, análise, sistematização e perenidade (carga horária indicada 
40 horas) 
- Informativo Turístico: linguagem, copywriter, conteúdo, formato e distribuição (carga horária indicada 
40 horas) 
 
* O curso de Planejamento e Gestão Pública deve considerar um formato de capacitação que 
acompanhe e avalie o processo inicial de implementação do Plano, sendo por tanto uma formação com a 
prática de aplicação do PDTTur 

Benefícios 1. Melhoria de gestão de recursos públicos 
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Beneficiários Trade turístico, turistas e população 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado Custo total estimado – R$ 75.000,00 

Produtos 
1. Capacitação para a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 
2. Viagens de Benchmarking  

Resultados Esperados 

1. Qualificação da Política Pública de Turismo 
2. Fortalecimento do Sistema de Gestão do Turismo 
3. Maior integração público-privada para o turismo 
4. Aumento da capacidade de financiamento e captação de recursos para o 
turismo 

Parceiros Potenciais SEBRAE 

 

Eixo 3: Quadro Institucional 

Ação 3.5 Implantação do sistema de pesquisa e monitoramento da visitação turística. 

Eixo Estratégico Plano Quadro Institucional 

Eixo de Atuação PRT Monitoramento 

Linha de Produto Todas as linhas 

Priorização Alta  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante 

3.1 Reestruturação organizacional e funcional da Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo 

Interdependência com 
outra ação 
complementar 

1.1 Aperfeiçoamento contínuo do Manual Operacional do Turismo 
Agrotecnológico 

Estratégia Relacionada 

Estabelecer mecanismos para conhecer, de forma qualificada, os hábitos, comportamento, preferências 
e tendências da demanda (real e potencial), fazendo uso de pesquisas e análises de dados primários e 
secundários, de forma a gerar inteligência turística para o destino e subsidiar a tomada de decisões. 

Objetivo 

Elaborar e aplicar pesquisas de oferta e demanda com intuito de obter as informações necessárias para 
subsidiar a tomada decisão e para o monitoramento dos impactos da implementação do PDTTur. 

Justificativa 

O Município atualmente não realiza pesquisas para a criação de indicadores de desempenho da 
atividade, bem como não há mecanismos de controle da visitação dos atrativos. No caso do turismo 
agrotecnológico, houve uma tentativa de monitoramento por meio do Voucher Único, mas que não teve 
o efeito esperado. A criação do Sistema de pesquisa e monitoramento poderá fornecer as informações 
necessárias sobre o fluxo da visitação em cada atrativo, as dificuldades de oferta e o grau de satisfação 
do turista, origem dos visitantes, dentre outras. 

Descrição 

Contratar estudo/projeto para: 
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(i) elaboração de pesquisas de oferta e demanda turística 
- definição do público alvo para a pesquisa 
- criação de questionários com perguntas pertinentes as: linhas de produtos, identificação do perfil do 
turista, da procedência, das características do consumo de produtos e serviços, dos gastos médios 
estratificados, entre outras. 
- aplicação da pesquisa por pesquisadores devidamente treinados 
- tabulação dos dados coletados e inserção no software 
 
(ii) elaboração de pesquisas pós-visitação nos atrativos turísticos 
- criação de questionários pós-visitação dos turistas nos atrativos existentes, para a identificação: do 
perfil do turista, da procedência, das características do consumo de produtos e serviços, dos gastos 
médios estratificados, entre outras. 
- aplicação da pesquisa por parte dos próprios atrativos visitados (pessoalmente ou por e-mail) 
- tabulação dos dados coletados e inserção no software 
 
(iii) criação e implantação de um software que: 
- processe os dados inseridos de pesquisas realizadas 
- crie relatórios automatizados com os dados processados: (a) para monitoramento contínuo pela 
secretaria, contendo indicadores de processo; (b) para apresentação ao COMTUR e trade turístico, 
contendo os indicadores de resultado para avaliação do PDTTur. 
 
(iv) treinamento com servidores da Secretaria e com os funcionários dos atrativos que serão 
encarregados da aplicação dos questionários e gestão do sistema digital de informações. 
 
(v) elaboração de um relatório semestral por parte da Secretaria para disponibilização com o COMTUR e 
com os atrativos participantes da pesquisa. 
 
Obs.: a presente ação deve considerar o Quadro 22: Indicadores de monitoramento dos impactos. 

Benefícios Melhoria de gestão de recursos públicos 

Beneficiários População local, trade turístico e turistas 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado 

Produto 1 e 2 – Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de planejamento, coleta de dados quantitativos e apresentação de 
resultados. (Oferta e demanda e pós visitação) – R$ 150.000,00 
Produto 3 e 4 – Contratação de empresa especializada na criação de Software e 
treinamento de servidores que utilizarão o Software – R$ 150.000,00 
Custo total estimado R$ 300.000,00  

Produtos 

1. Elaboração e aplicação de pesquisas de oferta e demanda turística 
2. Elaboração e aplicação de pesquisas pós visitação nos atrativos turísticos 
3. Criação e implantação de software 
4. Treinamento dos servidores da Secretaria e funcionários dos atrativos  

Resultados Esperados 
1. Fortalecimento do Sistema de Gestão do Turismo 
2. Melhoria da experiência da visitação 
3. Incentivo a formatação de novos produtos turísticos  

Parceiros Potenciais Trade turístico, Universidades, Sebrae 
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Eixo 3: Quadro Institucional 

Ação 
3.6 Fortalecimento da Identidade de formação cultural da população de Nova 
Mutum 

Eixo Estratégico Plano Quadro Institucional 

Eixo de Atuação PRT Gestão Descentralizada do Turismo 

Linha de Produto Todas as linhas 

Priorização Média 

Interdependência 
com outra ação 
condicionante  

Interdependência 
com outra ação 
complementar 3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano Criativo 

Estratégia Relacionada 

Sensibilizar os cidadãos para a valorização e conhecimento dos bens socioambientais, características 
produtivas do agronegócio local e dos potenciais de mercado turístico por meio de campanhas, ações de 
incentivo e de integração produtiva, a fim de fomentar novos investimentos, fortalecer a identidade 
municipal relacionada ao posicionamento de mercado. 

Objetivo 

Fomentar a construção coletiva dos elementos de representação da cultura de Nova Mutum, 
estabelecendo a comunhão de determinados valores entre os membros do Município, fortalecendo o 
sentimento de pertencimento cultural. 

Justificativa 

Durante o debate sobre a realidade existente em Nova Mutum, ocorrido na oficina de validação do 
diagnóstico, os participantes (poder público, conselheiros e trade turístico) demonstraram a falta de 
apropriação da cultura local, tendo em vista que Nova Mutum é uma cidade nova e com muitos 
migrantes de outros estados. Ainda que possua programas educacionais e culturais relevantes, esses 
atingem uma parte específica da população em idade escolar. Neste sentido, entende-se que um local 
com cultura fortalecida, favorece o sentimento de pertencimento, com a construção de símbolos 
próprios que representaram a mistura de culturas que formam Nova Mutum, tornando o território um 
espaço com suas identidades. 

Descrição 

Contratar estudo/projeto para: 
 
(i) Realização de “Concurso Cultural de Nova Mutum”: 
- concurso cultural "Arte Urbana e Artesanato";  
- concurso cultural "Símbolos Locais" (pictogramas, fotos, culinária, música, elementos da natureza, 
músicas, lendas, histórias da cidade); 
- concurso cultural “Gastronomia de Nova Mutum”. 
 
(ii) Realização de Campanha Cultural, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura, a confecção e 
distribuição de materiais de comunicação*, que contemplem: 
- temas sociais, culturais, ambientais e econômicos/produtivos que fortaleçam o tanto p posicionamento 
de mercado do PDTTur, quanto as características das linhas de produtos; 
- os resultados do “Concurso Cultural de Nova Mutum” 
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- o de espaços e equipamentos públicos para a publicização do material de comunicação: educação, 
saúde, cultura, esporte, lazer, segurança; 
- o uso de canais de comunicação rádio, TV e web; 
 
Elaborar estudo/projeto para 
(iii) Fortalecimento da parceria com a Orquestra Municipal para a promoção de: 
- apresentações musicais, nas escolas e em eventos para população em geral 
(iv) Fortalecimento da parceria com SEBRAE 
- ações com pequenos produtores com capacitações para a qualificação da produção associada ao 
turismo 
- realização de exposição e comercialização com artesões locais juntamente com a Casa do Artesão para 
valorização dos mesmos 
 
*Obs. 1: Exemplos de materiais de comunicação: livros, vídeos, spot de rádio, postagens (imagens e 
vídeos teaser) para redes sociais, folder de realidade ampliada, jogos interativos e registros fotográficos 
de manifestações socioculturais. 
 
Obs. 2: Para fins de orçamento: campanha Cultural com duração de 12 meses, seguindo: veiculação em 
TV no primeiro mês (22 veiculações no horário do almoço, duração de 45"); produção de flyers, folders, 
spot de rádio (3 meses); profissional para produção de conteúdo e veiculação em redes sociais (12 
meses) 

Benefícios 
1. Valorização dos bens culturais 
2. Incentivo ao reconhecimento dos bens socioambientais 
3. Sensibilização Socioambiental 

Beneficiários População local 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado 
Concurso: R$ 30.000,00 
Campanha Cultural: R$ 298.000,00 
Total: 328.000,00 

Produtos 
1. Realização de Concursos Culturais 
2. Realização de Campanhas Culturais 
3. Fortalecimento e formalização de parcerias 

Resultados Esperados 
1. Diversificação e valorização da oferta de produtos culturais 
2. Qualificação na oferta da produção associada ao turismo 

Parceiros Potenciais Todas as Secretarias Municipais, UNEMAT, Orquestra Municipal e SEBRAE 

 

Eixo 3: Quadro Institucional 

Ação 3.7 Criação do Boletim Informativo do Turismo de Nova Mutum 

Eixo Estratégico Plano Quadro Institucional 

Eixo de Atuação PRT Promoção e Apoio à Comercialização 

Linha de Produto Todas as linhas 

Priorização Alta  

Interdependência 
com outra ação  
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condicionante 

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

Todas as ações do PDTTur 

Estratégia Relacionada 

Sensibilizar os cidadãos para a valorização e conhecimento dos bens socioambientais, características 
produtivas do agronegócio local e dos potenciais de mercado turístico por meio de campanhas, ações de 
incentivo e de integração produtiva, a fim de fomentar novos investimentos, fortalecer a identidade 
municipal relacionada ao posicionamento de mercado. 

Objetivo 

Divulgar e fomentar as ações turísticas para o trade turístico e sociedade em geral 

Justificativa 

Durante a oficina de validação do diagnóstico, percebeu-se a ausência de conhecimento da população 
sobre o turismo agrotecnológico e turismo em geral. Ainda que o Município utilize do site próprio e 
redes sociais para divulgar suas ações, conclui-se a necessidade da confecção e disponibilização de um 
boletim informativo mensal ou bimestral gratuito, com pautas como: turismo, cultura, lazer, meio 
ambiente, economia criativa, ciclomobilidade, entre outras, visando o fomento do turismo em Nova 
Mutum 

Descrição 

Contratar estudo/projeto para: 
(i) elaboração boletins informativos bimestrais que contemplem: 
- ações do Poder Público com enfoque no turismo 
- informações e ações do Conselho Municipal do Turismo, como pauta de reuniões, projetos futuros, 
entre outros 
- ações da Secretaria de Educação e Cultura, como eventos, projetos e ações nas escolas 
- opções de lazer municipal, como eventos nas praças, ciclovias e locais para entretenimento 
- ações de enfoque a economia criativa 
- ações de turismo agrotecnológico 
- resultados de pesquisas realizadas com a população 
- prestação de contas de projetos trabalhos e planejamento de ações das Secretarias Municipais 
 
Obs. 1: os boletins devem ser escritos de forma criativa e simples para o fácil entendimento da 
população em geral e trade turístico 
 
Obs. 2: disponibilização dos boletins bimestralmente que devem ser disponibilizados da seguinte forma: 
- impressos para entrega gratuita para o trade turístico, turistas e para a população em geral, através de 
empresas privadas e todos os órgãos públicos da cidade 
- digitais para que o Município possa inserir em seu site próprio e redes sociais 
 
Obs. 3: essa ação deve estar totalmente integrada com todas as ações do Plano 

Benefícios 
1. Transparência Pública 
2. Sensibilização dos aspectos sociais, culturais, ambientais e produtivos de Nova 
Mutum 

Beneficiários População local, trade turístico e turistas 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 
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Custo Estimado realização interna 

Produtos 1. Elaboração e disponibilização dos boletins bimestralmente 

Resultados Esperados 

1. Aumento da satisfação do usuário (morador, visitante e trade turístico) 
2. Participação novos grupos sociais na composição da oferta turística 
3. Fortalecimento do Posicionamento de Mercado 
4. Qualificação da Política Pública de Turismo 
5. Fortalecimento do Sistema de Gestão do Turismo 
6. Maior integração público-privada para o turismo 

Parceiros Potenciais Empresas que compõem o trade 

 

Eixo 3: Quadro Institucional 

Ação 3.8 Criação de programa de visitação nos atrativos agrotecnológicos 

Eixo Estratégico Plano Quadro Institucional 

Eixo de Atuação PRT Promoção e Apoio à Comercialização 

Linha de Produto Turismo Agrotecnológico 

Priorização Alta  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante  

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

 

Estratégia Relacionada 

Sensibilizar os cidadãos para a valorização e conhecimento dos bens socioambientais, características 
produtivas do agronegócio local e dos potenciais de mercado turístico por meio de campanhas, ações de 
incentivo e de integração produtiva, a fim de fomentar novos investimentos, fortalecer a identidade 
municipal relacionada ao posicionamento de mercado. 

Objetivo 

Organizar programa de visitação nos atrativos agrotecnológicos para promover a integração da cadeia 
produtiva do agronegócio junto a população em geral 

Justificativa 

Na oficina de validação do diagnóstico os agentes do turismo presentes (poder público, conselheiros e 
trade) apontaram de forma unanime que a população tem pouca apropriação sobre os atrativos 
agrotecnológicos, enfatizando a necessidade de maior integração da população, os atrativos por sua vez 
não possuem pessoal específico para receber visitação rotineira. Através de visitações pré-agendadas 
(mensalmente ou bimestralmente), a população do município poderá conhecer as grandes e pequenas 
empresas que fazem parte do turismo agrotecnológicos, conseguindo a integração desejada. 

Descrição 

Elaborar estudo/projeto para: 
(i) conscientização dos atrativos do turismo agrotecnológico 
- através de reuniões e oficinas com os atrativos, mostrar a importância do conhecimento e integração 
da população com o turismo agrotecnológico 
(ii) implantação de programa de visitação nos atrativos para a população em geral 
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- oportunidade de toda a população do Município conhecer os atrativos do turismo agrotecnológico 
- a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, através de um dos seus servidores, fará o agendamento 
das visitas junto aos atrativos 
- visitações pré-agendadas de escolas, universidade, pequenos produtores e população em geral 
 
Obs.: A presente ação pode considerar a formação de condutor local 

Benefícios 
1. Sensibilização dos aspectos sociais, culturais, ambientais e produtivos de Nova 
Mutum 

Beneficiários 
População local, estudantes, pequenos produtores e atrativos do turismo 
agrotecnológico 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado 
R$ 3.500,00 (por ano) 
Custo Total: R$ 17.500,00 

Produtos 
1. Realização de reuniões com os atrativos do turismo agrotecnológico para 
conscientização e aceite do programa de visitação 
2. Implementação do programa de visitação 

Resultados Esperados 
1. Fortalecimento do Posicionamento de Mercado 
2. Incentivo a formatação de novos produtos turísticos 
3. Participação novos grupos sociais na composição da oferta turística 

Parceiros Potenciais Empresas que compõem o turismo agrotecnológico e Universidades 

 

Eixo 3: Quadro Institucional 

Ação 
3.9 Revisão e complementação do Plano Diretor para inclusão do turismo como 
estratégia. 

Eixo Estratégico Plano Quadro institucional 

Eixo de Atuação PRT Gestão Descentralizada do Turismo 

Linha de Produto Todas. 

Priorização  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante  

Interdependência 
com outra ação 
complementar 1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum - Cidade Criativa" 

Estratégia Relacionada 

Adequar a legislação urbanística para contemplar o turismo como estratégia de desenvolvimento de 
modo a viabilizar a diversificação das atividades econômicas e ampliar a experiência do turista. 

Objetivo 

Compatibilizar o planejamento territorial municipal com as estratégias de desenvolvimento turístico e 
com as leis orçamentárias. 

Justificativa 
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Apesar do Plano Diretor ter sido revisado recentemente contendo propostas que contribuem para as 
estratégias do PDTTur, (i) o turismo não é listado como uma política pública municipal; (ii) o instrumento 
carece de um plano de ação estruturado, que apresente custos estimados, prioridades e metas, 
relacionando esses fatores à capacidade de gestão municipal. 

Descrição 

(i) elaborar a revisão da Lei do Plano Diretor contemplando a inclusão do Polo Agrotecnológico e do 
turismo como estratégia de desenvolvimento; 
(ii) elaborar plano de ação baseado no Plano Diretor, contendo priorização das ações, cronograma de 
implantação, estimativa de custos e fontes de financiamento, metas e responsáveis; 
(iii) envio para a câmara dos vereadores: (a) da legislação para aprovação e (b) do plano de ação para 
adequação da legislação orçamentária municipal. 

Benefícios 
1. Melhoria de gestão de recursos públicos. 
2. Geração de impostos. 
3. Estímulo a investimentos. 

Beneficiários moradores; turistas; trade turístico. 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado Ação de Articulação 

Produtos 
1. Lei do Plano Diretor revisada. 
2. Plano de Ação e Investimentos do PDNM. 

Resultados Esperados 
1. Qualificação da Política Pública de Turismo 
2. Incremento de trabalho e renda no turismo. 
3. Organização e Fomento a Cadeia Produtiva do Turismo. 

Parceiros Potenciais  
 

Eixo 3: Quadro Institucional 

Ação 3.10 Revisão de normas para uso de espaços públicos. 

Eixo Estratégico Plano Quadro institucional 

Eixo de Atuação PRT Gestão Descentralizada do Turismo 

Linha de Produto Cidade, turismo e movimento criativo 

Priorização  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante  

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum - Cidade Criativa". 
1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de espaços urbanos para 
a realização de eventos da cultura urbana criativa. 
1.7 Criação e consolidação de eventos geradores de fluxo turístico. 
1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum. 

Estratégia Relacionada 

Adequar a legislação urbanística para contemplar o turismo como estratégia de desenvolvimento de 
modo a viabilizar a diversificação das atividades econômicas e ampliar a experiência do turista. 
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Objetivo 

Fomentar empreendimentos e eventos de economia criativa, cultura e entretenimento, de forma a 
viabilizar a linha de produto Cidade, Turismo e Movimento Criativo. 

Justificativa 

Não há legislação local específica que defina normas e fomente o uso das áreas públicas urbanas pela 
iniciativa privada. A legislação existente nesse sentido dificulta a ação e o desenvolvimento do 
empreendedorismo local. A regulamentação e facilitação dessas atividades são necessárias para 
realização de práticas saudáveis de reapropriação e intervenção urbanas e maneiras criativas de atrair 
pessoas por meio do lazer, criatividade e entretenimento. 

Descrição 

Essa ação consiste em revisar o Código de Posturas e normas afins e regulamentar o uso de espaços 
públicos, feiras e eventos de economia criativa. Para tanto é necessário:   
 
(i) Contratação de assessoria para revisão/complementação do Código de Posturas contemplando: 
- definição de normas para uso dos espaços públicos para eventos de economia criativa; 
- flexibilização de normas que desincentivam o uso sustentável dos espaços públicos, dificultam o 
desenvolvimento do empreendedorismo local e impedem práticas saudáveis e criativas de reapropriação 
e intervenção urbanas. 
- estabelecimento de parâmetros objetivos para aplicação das normas de comunicação e publicidade, 
definindo medidas e padrões para evitar a poluição visual. 
 
(ii) Definição de processos e procedimentos para a utilização dos espaços públicos, tendo como princípio 
a redução da burocracia e aumento da eficiência administrativa. 
 
(iii) Criação de Comissão de Avaliação de Eventos de Economia Criativa, com atribuição de determinar e 
fiscalizar as condicionantes a serem cumpridas para a realização de eventos e feiras de economia criativa 
em espaços públicos.    
Obs..: a revisão da legislação deve levar em consideração: (a) ter por fundamento o incentivo do 
desenvolvimento econômico sustentável, em especial dos pequenos empreendimentos, obedecendo os 
princípios contidos nos artigos 117 e 118 da Lei Orgânica Municipal. 

Benefícios 
1. Diversificação de estruturas para uso social. 
2. Incremento de trabalho e renda. 
3. Estímulo a investimentos.  

Beneficiários Empreendimentos urbanos; moradores, turistas; trade turístico. 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado R$ 50.000,00 

Produtos 
1. Código de Posturas revisado. 
2. Processos e procedimentos para utilização de espaços públicos. 
3. Comissão de Avaliação de Eventos de Economia Criativa. 

Resultados Esperados 
1. Incremento de trabalho e renda no turismo. 
2. Organização e Fomento a Cadeia Produtiva do Turismo. 

Parceiros Potenciais Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum – ACENM 
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12.4. Ações dos Aspectos Socioambientais 

Eixo 4: Socioambiental 

Ação 
4.1 Identificação, mapeamento e planejamento estratégico dos ativos ambientais 
de importância ecológica e potencial interesse turístico. 

Eixo Estratégico Plano Aspectos Socioambientais 

Eixo de Atuação PRT Planejamento e Posicionamento de Mercado 

Linha de Produto Campo, Lazer e Natureza. 

Priorização Média  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante  

Interdependência 
com outra ação 
complementar  

Estratégia Relacionada 

Subsidiar a criação de atrativos naturais, por meio de estudos para a criação de Unidades de 
Conservação, observando-se os planos, projetos e políticas públicas ambientais nacionais e estaduais 
que incidem no município, a fim de diversificar a oferta turística de forma sustentável, promover a 
conservação ambiental. 

Objetivo 

Conciliar o desenvolvimento do turismo com a conservação da biodiversidade, por meio do aumento 
conhecimento das espécies de interesse ambiental e turístico. 

Justificativa 

Considerando que Nova Mutum está em uma área de transição entre os biomas da Amazônia e do 
Cerrado, há uma grande diversidade de paisagens e de espécies endêmicas, que podem ser alvo de 
ações de conservação, bem como de atividades turísticas. O conhecimento científico da fauna no Estado 
de Mato Grosso é extremamente escasso (ICMBio). Ainda assim, segundo a Embrapa, são 262 espécies 
de répteis, 251 de mamíferos, mais de 1.000 espécies de borboletas, cerca de 10 mil de mariposas, 300 
de formigas, 139 de vespas, 820 de abelhas, 140 gêneros de cupins (EMBRAPA, 2019). Nesse sentido, há 
necessidade de ações para ampliação do conhecimento sobre as espécies presentes no município, bem 
como de conservação da biodiversidade, que podem ser aliadas à atividade turística. Cabe ressaltar que 
as áreas mais conservadas do município se encontram nas áreas prioritárias para a conservação da 
biodiversidade, definidas pelo Ministério do Meio Ambiente. 

Descrição 

Contratar plano estratégico e estudo de identificação e mapeamento de ativos ambientais, 
contemplando:  
 
(i) Diagnóstico dos ativos ambientais:  
- o levantamento de espécies de importância ecológica, paisagens naturais, interesses arqueológicos e 
aspectos culturais ligados à questão ambiental;  
- a seleção de áreas com maior qualidade ambiental, identificando áreas frágeis e levando em conta os 
locais de possibilidade de ocorrência das espécies importantes e/ou ameaçadas de extinção;  
- Inventário taxonômico de espécies de plantas, animais e microrganismos;  
- a identificando as limitações e as fragilidades dos ecossistemas,  
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- Levantamento dos aspectos socioeconômicos das áreas selecionadas;  
- identificação de práticas culturais de sustentabilidade e plantas medicinais;  
- levantamento das Políticas, Programas e Projetos das três esferas de governo. 
 
(ii) Definição das estratégias que concilie o turismo com a conservação ambiental, considerando, entre 
outros aspectos, a base que segue: 
- as limitações e as fragilidades dos ecossistemas,  
- a promoção das políticas de conservação ambiental, 
- compatibilização das Políticas, Programas e Projetos das três esferas de governo 
- a promoção políticas de conservação ambiental e integração entre a conservação e o turístico.  
 
(ii) Plano de ação, contemplando:  
- elaboração Programas e Projetos ambientais com zoneamento ambiental; 
- proposta de áreas de interesse de visitação relacionadas às espécies identificadas, passando pela 
avaliação dos impactos das atividades de turismo em áreas de alto interesse ambiental;  
- cronograma de implementação, custo estimado, indicadores, avaliação dos impactos e monitoramento.  

Benefícios 
1. Valorização e conservação dos bens ambientais 
2. Redução de impactos negativos da ocupação territorial por meio da melhoria 
da gestão ambiental  

Beneficiários moradores; turistas; trade turístico. 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado R$ 80.000,00.  

Produtos 
1. diagnóstico dos ativos naturais 
2. plano de ações de estratégias para conciliar o turismo com a conservação 
ambiental 

Resultados Esperados 
1. Uso sustentável dos bens socioambientais para o desenvolvimento do turismo; 
2. Promoção da imagem urbano-ambiental.  

Parceiros Potenciais 
- Instituições de Ensino Superior 
- IBAMA 
-Embrapa 

  

Eixo 4: Socioambiental 

Ação 
4.2 Implementação de um programa de boas práticas de sustentabilidade para as 
ACTs 

Eixo Estratégico Plano Aspectos Socioambientais 

Eixo de Atuação PRT Planejamento e Posicionamento de Mercado 

Linha de Produto Todas 

Priorização Alta  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante  

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

1.11 Implementação do Plano “Nova Mutum - Planejamento de Comunicação” 
2.1 Realização de campanhas de educação ambiental focadas no saneamento 
básico. 
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Estratégia Relacionada 

Estimular práticas de sustentabilidade e certificação ambiental nos empreendimentos agrotecnológicos e 
ACTs, por meio de assessoria técnica e campanhas de sensibilização, a fim de promover a 
sustentabilidade e fortalecer o posicionamento de mercado de Nova Mutum. 

Objetivo 

Promover a sustentabilidade e fortalecer o posicionamento de mercado de Nova Mutum, por meio das 
práticas de sustentabilidade e da adoção de certificações ambientais reconhecidas. 

Justificativa 

Atualmente, o Turismo agrotecnológico já contempla em seu posicionamento de mercado a questão da 
sustentabilidade ambiental, algo que pode ser estendido para as outras linhas de produto propostas pelo 
PDTTur. Dos 10 atrativos agrotecnológicos 05 possuem certificação ambiental. Por outro lado, as 
Atividades Características do Turismo não possuem nenhum tipo de certificação ambiental. Vale 
ressaltar, ainda, que 5 de 19 empresas pesquisadas realizam ações de gestão ambiental, ou seja, práticas 
de sustentabilidade, tais como o uso de energia solar, reaproveitamento de água, e separação de 
resíduos sólidos. Com base nesse cenário, é possível perceber que a aderência a boas práticas 
ambientais e a programas de certificação podem contribuir para a qualidade ambiental e fortalecer o 
caráter de sustentabilidade previsto no posicionamento de mercado turístico de Nova Mutum. 

Descrição 

Contratar consultoria especializada para a elaboração de programa de boas práticas de sustentabilidade 
na gestão pública e privada e de potenciais certificações de acordo com posicionamento de mercado 
turístico e com a política ambiental municipal. A ação é composta de: 
(i) elaboração de programa de boas práticas de sustentabilidade:  
- Pesquisar práticas de sustentabilidade e certificações ambientais adotadas por municípios do estado de 
Mato Grosso e do Brasil que sejam condizentes com a realidade de Nova Mutum.  
- realizar Benchmarking de práticas de sustentabilidade e de certificações ambientais simplificadas 
voltadas para empresas de pequeno porte;  
- selecionar as práticas de sustentabilidade a serem replicadas no município e certificações simplificadas, 
com as respectivas metas de cumprimento;  
- Definir quais boas práticas de sustentabilidade podem fazer parte das práticas de rotina da prefeitura e 
quais podem ser incentivadas no âmbito das ACTs.  
- Elaborar campanha de sensibilização dos empreendedores do trade turístico para a adesão ao 
programa de boas práticas de sustentabilidade. 
- Campanha de sensibilização para os atrativos agrotecnológicos abordando os temas: Área de Proteção 
Permanente, microbacias e reaproveitamento de resíduos. 
 
(ii) implementar o programa de boas práticas de sustentabilidade 
-definir equipe e executar as medidas necessárias.  
 
(iii) acompanhar os resultados do programa de boas práticas de sustentabilidade 
- acompanhar os resultados e propor melhorias.  

Benefícios 

1. Valorização e conservação dos bens ambientais  
2. Redução de impactos negativos da ocupação territorial por meio da melhoria 
da gestão ambiental  
3. Sensibilização Socioambiental 

Beneficiários moradores; turistas; trade turístico. 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 
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Custo Estimado R$ 50.000,00 

Produtos 
1. elaboração de programa de boas práticas de sustentabilidade 
2. implementar programa de boas práticas de sustentabilidade 
3. acompanhar o programa de boas práticas de sustentabilidade 

Resultados Esperados 
1. Promoção da imagem urbano-ambiental 
2. Uso sustentável dos bens socioambientais para o desenvolvimento do turismo 
3. Diversificação e valorização da oferta de produtos ambientais. 

Parceiros Potenciais 
- Certificadores  
- Auditores  
- Especialistas   

 

 



 

257 
 

13. DIMENSIONAMENTO DO INVESTIMENTO TOTAL 

O Quadro 20 apresentado a seguir detalha a proposta de cronograma físico-financeiro para a 

implementação do PDTTur. 
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Quadro 20: Cronograma físico-financeiro do PDTTur. 

 

EIXO  AÇÃO OBJETIVO PRIORIDADE 
TIPO DE 
AÇÃO 

INVESTIMENTO 
TOTAL 

Ano 1 (1º 
sem) 

Ano 1 (2º 
sem) 

Ano 2 (1º 
sem) 

Ano 2 (2º 
sem) 

Ano 3 (1º 
sem) 

Ano 3 (2º 
sem) 

Ano 4 (1º 
sem) 

Ano 4 (2º 
sem) 

Ano 5 (1º 
sem) 

Ano 5 (2º 
sem) 

Mercado 
Turístico 

1.1 

Aperfeiçoamento 
contínuo do Manual 
Operacional do Turismo 
Agrotecnológico 

Aprimorar os 
mecanismos de 
planejamento e 
gestão, bem como 
instrumentalizar o 
poder público 
municipal para o 
monitoramento da 
oferta turística 
relacionada ao 
segmento 
prioritário. 

ALTA DIRETA R$ 30.000,00 30.000,00          

Mercado 
Turístico 

1.2 

Elaboração e 
implementação do 
Programa "Nova 
Mutum 
Agrotecnológica" 

Elevar o 
comprometimento 
e responsabilidade 
dos atores na 
implementação de 
ações de 
estruturação, 
inovação e 
comercialização de 
produtos e serviços 
relacionados ao 
segmento 
prioritário 

ALTA DIRETA R$ 120.500,00 20.500,00 10.000,00 12.500,00 10.000,00 12.500,00 10.000,00 12.500,00 10.000,00 12.500,00 10.000,00 

Mercado 
Turístico 

1.3 

Elaboração de projeto e 
implementação de 
Exposição Itinerante 
¨AgroTech – Nova 
Mutum¨ 

Criar um atrativo 
turístico/centro 
interpretativo, que 
tem como atributo 
aumentar o vínculo 
da imagem do 
destino com o 
produto 
agrotecnológico 
proporcionando a 
visitantes e 
moradores o 
conhecimento 
sobre a produção 
local. 

MÉDIA DIRETA R$ 200.000,00      100.000,00 100.000,00    

Mercado 
Turístico 

1.4 

Elaboração e 
implementação do 
Programa "Nova 
Mutum - Cidade 
Criativa" 

Fomentar a 
diversificação de 
ativos turísticos 
para ampliar as 
opções de lazer 
urbano e captar 
uma demanda mais 
ampla, visando um 
consumo mais 

MÉDIA DIRETA R$ 264.000,00   52.000,00  80.000,00  52.000,00  80.000,00  
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EIXO  AÇÃO OBJETIVO PRIORIDADE 
TIPO DE 
AÇÃO 

INVESTIMENTO 
TOTAL 

Ano 1 (1º 
sem) 

Ano 1 (2º 
sem) 

Ano 2 (1º 
sem) 

Ano 2 (2º 
sem) 

Ano 3 (1º 
sem) 

Ano 3 (2º 
sem) 

Ano 4 (1º 
sem) 

Ano 4 (2º 
sem) 

Ano 5 (1º 
sem) 

Ano 5 (2º 
sem) 

frequente, mais 
variado e mais 
intenso por visita. 

Mercado 
Turístico 

1.5 

Elaboração e 
implantação de projeto 
de qualificação de 
espaços urbanos para a 
realização de eventos 
da cultura urbana 
criativa 

Implementar 
estruturas de apoio 
nas áreas públicas 
com potencial de 
mobilidade e 
localização 
estratégica para a 
criação de espaços 
convidativos à 
permanência na 
realização de 
eventos ao ar livre 

MÉDIA DIRETA R$ 333.200,00     43.200,00  290.000,00    

Mercado 
Turístico 

1.6 

Elaboração de projeto e 
implantação do Centro 
Cultural de Nova 
Mutum. 

Fomentar a 
diversificação de 
ativos turísticos 
para ampliar as 
opções de lazer 
urbano e captar 
uma demanda mais 
ampla, visando um 
consumo mais 
frequente, mais 
variado e mais 
intenso por visita. 

MÉDIA ARTICULAÇÃO 
sem custo 

direto 
          

Mercado 
Turístico 

 
 

1.7 
Criação e consolidação 
de eventos geradores 
de fluxo turístico 

Consolidar e 
promover eventos 
geradores de fluxo 
de forma a 
posicionar o 
destino e ampliar o 
uso e melhoria da 
sua oferta turística. 

MÉDIA DIRETA R$ 478.000,00   42.000,00 200.000,00 12.000,00  12.000,00 200.000,00 12.000,00  

Mercado 
Turístico 

1.8 

Realização de missões 
técnicas de 
benchmarking para 
conhecimento de 
melhores práticas em 
turismo 

Elevar a capacidade 
empresarial e 
profissional para o 
desenvolvimento 
do turismo local. 

MÉDIA DIRETA R$ 100.000,00   50.000,00   50.000,00     

Mercado 
Turístico 

1.9 
Criação de uma Rede 
de Turismo – Nova 
Mutum 

Fortalecer o 
associativismo 
empresarial para 
elevar a capacidade 
empresarial e 
profissional para o 
desenvolvimento 
do turismo local 

ALTA DIRETA R$ 20.000,00 20.000,00          

Mercado 
Turístico 

1.10 
Desenvolvimento e 
implementação de 

Melhorar o 
relacionamento de 

ALTA DIRETA R$ 80.000,00  25.000,00 25.000,00 30.000,00       
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EIXO  AÇÃO OBJETIVO PRIORIDADE 
TIPO DE 
AÇÃO 

INVESTIMENTO 
TOTAL 

Ano 1 (1º 
sem) 

Ano 1 (2º 
sem) 

Ano 2 (1º 
sem) 

Ano 2 (2º 
sem) 

Ano 3 (1º 
sem) 

Ano 3 (2º 
sem) 

Ano 4 (1º 
sem) 

Ano 4 (2º 
sem) 

Ano 5 (1º 
sem) 

Ano 5 (2º 
sem) 

plataforma e aplicativo 
digital de apoio à 
promoção e 
comercialização 
turística. 

mercado e 
posicionamento do 
destino, integrando 
mecanismos de 
gestão e apoio a 
promoção e 
comercialização do 
Turismo 
Agrotecnológico 
como segmento 
prioritário 
agregando, 
também, os 
segmentos 
secundários. 

Mercado 
Turístico 

1.11 

Implementação do 
Plano “Nova Mutum - 
Planejamento de 
Comunicação” 

Desenvolver a 
presença digital do 
destino Nova 
Mutum 

ALTA DIRETA R$ 30.000,00 30.000,00          

Mercado 
Turístico 

1.12 

Desenvolvimento e 
implementação de um 
programa de 
treinamento de vendas 
do Turismo 
Agrotecnológico 

Instrumentalizar o 
mercado 
especializado 
(agentes, 
operadores, guias 
de turismo, atores 
locais do processo) 
para a 
comercialização dos 
segmentos 
prioritários do 
destino. 

ALTA DIRETA R$ 60.000,00  20.000,00 20.000,00 20.000,00       

Mercado 
Turístico 

1.13 

Realização viagens de 
familiarização para o 
destino (famtours 
fampress); 

Reforçar e 
aproximar o destino 
Nova Mutum junto 
ao mercado 
especializado 

ALTA DIRETA R$ 40.000,00  10.000,00 10.000,00   10.000,00 10.000,00    

Mercado 
Turístico 

1.14 

Participação em 
eventos especializados 
visando a promoção do 
Turismo 
Agrotecnológico 

Reforçar a 
articulação e 
relacionamento do 
destino Nova 
Mutum com o 
mercado 
especializado 

ALTA DIRETA R$ 105.000,00  17.500,00 17.500,00  17.500,00 17.500,00  17.500,00 17.500,00  

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.1 

Elaboração e realização 
de campanhas de 
educação ambiental 
focadas no saneamento 
básico. 

Melhorar as 
condições de 
limpeza urbana, do 
reaproveitamento 
dos resíduos sólidos 
e do incentivo a 
práticas 
alternativas 
sustentáveis de 

ALTA ARTICULAÇÃO 
sem custo 

direto 
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EIXO  AÇÃO OBJETIVO PRIORIDADE 
TIPO DE 
AÇÃO 

INVESTIMENTO 
TOTAL 

Ano 1 (1º 
sem) 

Ano 1 (2º 
sem) 

Ano 2 (1º 
sem) 

Ano 2 (2º 
sem) 

Ano 3 (1º 
sem) 

Ano 3 (2º 
sem) 

Ano 4 (1º 
sem) 

Ano 4 (2º 
sem) 

Ano 5 (1º 
sem) 

Ano 5 (2º 
sem) 

esgotamento 
sanitário agregando 
qualidade ao 
ambiente urbano e 
à vivência dos 
moradores e 
turistas.  

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.2 

Elaboração de 
programa para 
tratamentos 
alternativos de 
esgotamento sanitário 
em novos loteamentos. 

Minimizar os 
impactos da falta 
de rede pública de 
esgotamento 
sanitário por meio 
de implantação de 
soluções 
alternativas. 

MÉDIA  R$ 24.000,00 

24.000,00          

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.3 

Elaboração e 
implantação de projeto 
de qualificação do 
Parque Nove Lagoas. 

Ampliar a 
capacidade de 
drenagem urbana 
aliada à melhoria 
da qualidade 
paisagística, 
produzindo novos 
espaços de convívio 
e visitação e 
evitando enchentes 
e inundações. 

MÉDIA  
R$ 

1.100.000,00 

100.000,00  250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00     

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.4 

Elaboração de projeto e 
implantação da 
qualificação do 
desenho urbano e 
acessos do trecho 
urbano da BR 163 

Aumentar a 
segurança viária e 
melhorar a 
sinalização turística 
e urbana. 

ALTA DIRETA 
R$ 

2.760.000,00 
160.000,00 160.000,00 120.000,00 120.000,00     1.100.000,00 1.100.000,00 

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.5 

Elaboração de projeto e 
implantação da 
requalificação do 
edifício do terminal 
rodoviário. 

Proporcionar 
conforto e bem-
estar ao visitante 
nos momentos de 
chegada e partida. 

ALTA DIRETA 
R$ 

1.070.000,00 
 170.000,00 450.000,00 450.000,00       

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.6 
Elaboração de projeto e 
implantação da 
Sinalização Cicloviária 

Melhorar a 
estrutura de acesso 
e mobilidade 
urbana por meio da 
qualificação dos 
serviços e 
equipamentos de 
recepção dos 
viajantes, da 
diversificação dos 
modais de 
transporte e do 
ordenamento dos 
diferentes tipos de 
tráfego, de modo a 

MÉDIA ARTICULAÇÃO 
Sem custo 

direto 
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EIXO  AÇÃO OBJETIVO PRIORIDADE 
TIPO DE 
AÇÃO 

INVESTIMENTO 
TOTAL 

Ano 1 (1º 
sem) 

Ano 1 (2º 
sem) 

Ano 2 (1º 
sem) 

Ano 2 (2º 
sem) 

Ano 3 (1º 
sem) 

Ano 3 (2º 
sem) 

Ano 4 (1º 
sem) 

Ano 4 (2º 
sem) 

Ano 5 (1º 
sem) 

Ano 5 (2º 
sem) 

oferecer segurança 
e conforto aos 
turistas e 
moradores. 

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.7 

Elaboração e 
implantação do projeto 
de ampliação de 
sistema de segurança 
urbana por meio de 
videomonitoramento. 

Aumentar a 
segurança de 
moradores e 
turistas 

ALTA ARTICULAÇÃO 
sem custo 

direto 
          

Quadro 
institucional 

3.1 

Reestruturação 
organizacional e 
funcional da Secretaria 
de Indústria, Comércio 
e Turismo 

Fortalecer a 
estrutura 
organizacional da 
Secretaria 
qualificando a 
organização dos 
fluxos de trabalho, 
promovendo maior 
integração entre as 
os cargos e 
facilitando a 
comunicação 
interna. 

ALTA DIRETA R$ 15.000,00 15.000,00          

Quadro 
institucional 

3.2 

Fortalecimento do 
Conselho Municipal de 
Turismo e Criação do 
Fundo Municipal do 
Turismo 

Qualificar a atuação 
do Conselho 
Municipal de 
Turismo - COMTUR, 
através de 
adequações na Lei 
de Criação, 
Regimento Interno 
e Criação do Fundo 
Municipal de 
Turismo. 

ALTA DIRETA R$ 12.000,00 12.000,00          

Quadro 
institucional 

3.3 
Criação do Programa de 
Incentivo ao Turismo 
Urbano Criativo 

Fomentar um 
ambiente favorável 
ao 
desenvolvimento 
de ativos turísticos, 
por meio de 
instrumentos de 
incentivos para a 
realização de 
eventos criativos e 
de projetos 
inovadores de 
interesse turístico. 

MÉDIA DIRETA R$ 23.400,00  23.400,00         

Quadro 
institucional 

3.4 

Capacitação para os 
servidores da 
Secretaria de Industria, 
Comércio e Turismo 

Qualificar a equipe 
da Secretaria de 
Indústria, Comércio 
e Turismo para a 
implantação do 

ALTA DIRETA R$ 75.000,00 15.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00    
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EIXO  AÇÃO OBJETIVO PRIORIDADE 
TIPO DE 
AÇÃO 

INVESTIMENTO 
TOTAL 

Ano 1 (1º 
sem) 

Ano 1 (2º 
sem) 

Ano 2 (1º 
sem) 

Ano 2 (2º 
sem) 

Ano 3 (1º 
sem) 

Ano 3 (2º 
sem) 

Ano 4 (1º 
sem) 

Ano 4 (2º 
sem) 

Ano 5 (1º 
sem) 

Ano 5 (2º 
sem) 

Plano de 
Desenvolvimento 
Territorial do 
turismo. 

Quadro 
institucional 

3.5 

Implantação do sistema 
de pesquisa e 
monitoramento da 
visitação turística. 

Elaborar e aplicar 
pesquisas de oferta 
e demanda com 
intuito de obter as 
informações 
necessárias para 
subsidiar a tomada 
decisão e para o 
monitoramento dos 
impactos da 
implementação do 
PDTTur. 

ALTA DIRETA R$ 540.000,00  150.000,00 150.000,00 60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00 

Quadro 
institucional 

3.6 

Fortalecimento da 
identidade 
sociocultural, 
socioambiental e 
produtiva de Nova 
Mutum 

Fomentar a 
construção coletiva 
dos elementos de 
representação da 
cultura de Nova 
Mutum, 
estabelecendo a 
comunhão de 
determinados 
valores entre os 
membros do 
Município, 
fortalecendo o 
sentimento de 
pertencimento 
cultural. 

MÉDIA DIRETA R$ 328.000,00    30.000,00  149.000,00 149.000,00    

Quadro 
institucional 

3.7 
Criação do Boletim 
Informativo do Turismo 
de Nova Mutum 

Divulgar e fomentar 
as ações turísticas 
para o trade 
turístico e 
sociedade em geral 

ALTA DIRETA 
realização 

interna 
          

Quadro 
institucional 

3.8 
Criação de programa de 
visitação nos atrativos 
agrotecnológicos 

Organizar programa 
de visitação nos 
atrativos 
agrotecnológicos 
para promover a 
integração da 
cadeia produtiva do 
agronegócio junto a 
população em geral 

ALTA DIRETA R$ 17.500,00 3.500,00  3.500,00  3.500,00  3.500,00  3.500,00  

Quadro 
institucional 

3.9 

Revisão e 
complementação do 
Plano Diretor para 
inclusão do turismo 
como estratégia. 

Compatibilizar o 
planejamento 
territorial municipal 
com as estratégias 
de 
desenvolvimento 

MÉDIA ARTICULAÇÃO 
sem custo 

direto 
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EIXO  AÇÃO OBJETIVO PRIORIDADE 
TIPO DE 
AÇÃO 

INVESTIMENTO 
TOTAL 

Ano 1 (1º 
sem) 

Ano 1 (2º 
sem) 

Ano 2 (1º 
sem) 

Ano 2 (2º 
sem) 

Ano 3 (1º 
sem) 

Ano 3 (2º 
sem) 

Ano 4 (1º 
sem) 

Ano 4 (2º 
sem) 

Ano 5 (1º 
sem) 

Ano 5 (2º 
sem) 

turístico e com as 
leis orçamentárias. 

Quadro 
institucional 

3.10 
Revisão de normas para 
uso de espaços 
públicos. 

Fomentar 
empreendimentos 
e eventos de 
economia criativa, 
cultura e 
entretenimento, de 
forma a viabilizar a 
linha de produto 
Cidade, Turismo e 
Movimento 
Criativo. 

ALTA DIRETA R$ 50.000,00  50.000,00         

Aspectos 
Socioambientais 

4.1 

Identificação, 
mapeamento e 
planejamento 
estratégico dos ativos 
ambientais de 
importância ecológica. 

Conciliar o 
desenvolvimento 
do turismo com a 
conservação da 
biodiversidade, por 
meio do aumento 
conhecimento das 
espécies de 
interesse ambiental 
e turístico. 

MÉDIA DIRETA R$ 80.000,00     80.000,00      

Aspectos 
Socioambientais 

4.2 

Elaboração e 
implementação de um 
programa de boas 
práticas de 
sustentabilidade para 
as ACTs. 

Promover a 
sustentabilidade e 
fortalecer o 
posicionamento de 
mercado de Nova 
Mutum, por meio 
das práticas de 
sustentabilidade e 
da adoção de 
certificações 
ambientais 
reconhecidas. 

ALTA DIRETA R$ 50.000,00 50.000,00          

 TOTAL R$ 
8.005.600,00 

480.000,00 635.900,00 1.222.500,00 1.170.000,00 518.700,00 646.500,00 649.000,00 287.500,00 1.225.500,00 1.170.000,00 
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14. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS POTENCIAIS 

14.1. Avaliação dos impactos socioambientais  

A matriz de impactos potenciais apresentada neste item aponta os impactos significativos que as 

ações propostas pelo PDTTur podem causar. Para a seleção dos impactos com relação ao seu grau de 

significância, considerou-se inicialmente dois critérios (metodologia adaptada de Sanchez, 2006): 

magnitude e probabilidade.   

Magnitude: representa o grau de atuação/alteração atribuído a determinado impacto. A magnitude 

está diretamente relacionada à duração e à extensão espacial do impacto, sendo classificada em três 

extratos: 

▪ Baixa (1) - Impacto de magnitude baixa (nem duração, nem extensão do impacto 

significantes); 

▪ Média (2) - de magnitude considerável (significante duração ou extensão do impacto); 

▪ Alta (3) - Impacto de magnitude grande (significante duração e extensão do impacto). 

Probabilidade: representa a probabilidade de ocorrência de determinado impacto. A probabilidade 

do impacto está ligada às chances de um determinado evento ocorrer, em dado contexto. Classifica-

se nos seguintes extratos: 

▪ 1 Baixa - Impacto com probabilidade baixa de ocorrer; 

▪ 2 Média - Provável de ocorrer; 

▪ 3 Alta – Muito provável de ocorrer. 

A partir da classificação dos impactos com base nos critérios de magnitude e probabilidade, avalia-se 

o grau de significância com base em uma matriz de cruzamento dos dois critérios, conforme Figura 

110:  

Figura 110: Gráfico de dispersão para posicionamento de mercado – Linha de Produto: Turismo 
agrotecnológico. 

 
Fonte: Opah, 2019, adaptado de Sanchez, 2006. 

Caso o resultado obtido pelo impacto seja 6 ou 9 deve ser considerado significativo. Para os impactos 

cujos resultados se enquadrem entre 1 ou 2, estes devem ser considerados como não significativos. 
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No entanto, caso os resultados fossem 3 ou 4, utiliza-se dois critérios como fatores de ponderação 

final: a reversibilidade do impacto e sua aderência ao PDTTur. 

Reversibilidade: representa a possibilidade de determinado impacto ser revertido de volta ao estado 

inicial, antes da alteração causada pela ação. Este parâmetro pode ser avaliado de maneira binária, 

ou seja, se a alteração causada por determinado impacto pode, ou não, ser revertido ao estado 

inicial. 

Aderência ao PDTTur: consiste no grau de alinhamento do impacto com relação aos objetivos gerais 

do plano. No caso do impacto positivo, avalia-se se a contribuição das alterações causadas pela ação 

para o alcance dos objetivos do PDTTur e, no caso do impacto negativo, o quanto as alterações 

podem comprometer a consecução destes mesmos objetivos. Classifica-se nos seguintes extratos, 

sendo que a ponderação considera significativo o nível médio e alto de aderência do impacto: 

▪ 1 Baixa – contribui pouco para o alcance dos objetivos; 

▪ 2 Média – contribui consideravelmente para o alcance dos objetivos; 

▪ 3 Alta – contribui significativamente para o alcance dos objetivos. 

 A planilha de classificação dos impactos gerados pelas ações propostas pode ser verificada no Anexo 

01, deste documento. Apresenta-se a seguir a matriz dos impactos potenciais: 
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Quadro 21: Matriz dos impactos potenciais. 

EIXO AÇÃO 
AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Mercado Turístico 1.1 
Aperfeiçoamento contínuo do 

Manual Operacional do Turismo 
Agrotecnológico 

Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Incentivo a formatação 
de novos produtos.  
Fortalecimento do 

Sistema de Gestão do 
Turismo. 

Sem impacto 
significativo. 

Aumento de bens e 
produtos 

comercializados. 
Fortalecimento do 
Posicionamento de 

Mercado. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Mercado Turístico 1.2 
Elaboração e implementação do 

Programa "Nova Mutum 
Agrotecnológica" 

Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Aumento de 
permanência dos 

turistas.  
Incentivo a formatação 

de novos produtos.  
Aumento da satisfação 
do usuário (visitante e 

trade turístico). 

Sem impacto 
significativo. 

Integração econômica.  
Organização e Fomento 
a Cadeia Produtiva do 

Turismo.  
Fortalecimento do 
Posicionamento de 

Mercado. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Mercado Turístico 1.3 
Implantação do Centro do 

Conhecimento Agrotecnológico 
Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Melhoria da experiência 
da visitação.  
Aumento de 

permanência dos 
turistas.  

Incentivo a formatação 
de novos produtos.  

Aumento da satisfação 
do usuário (visitante e 

trade turístico). 

Sem impacto 
significativo. 

Aumento de bens e 
produtos 

comercializados. 
Fortalecimento do 
Posicionamento de 

Mercado. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Mercado Turístico 1.4 
Elaboração e implementação do 
Programa "Nova Mutum - Cidade 

Criativa" 
Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Aumento de áreas de 
lazer para a população.  
Qualificação na oferta 
da produção associada 

ao turismo.  
Melhoria da experiência 

da visitação.  
Incentivo a formatação 

de novos produtos.  
Aumento do uso e do 

fluxo turístico.  
Aumento de 

permanência dos 
turistas.  

Aumento da satisfação 
do usuário (morador, 

visitante e trade 
turístico). 

Sem impacto 
significativo. 

Incremento de trabalho 
e renda.  

Aumento de bens e 
produtos 

comercializados.  
Integração econômica.  
Organização e Fomento 
a Cadeia Produtiva do 

Turismo.  
Fortalecimento do 
Posicionamento de 

Mercado. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Mercado Turístico 1.5 

Elaboração e implantação de 
projeto de qualificação de espaços 

urbanos para a realização de 
eventos da cultura urbana criativa 

Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Aumento de áreas de 
lazer para a população. 
Qualificação na oferta 
da produção associada 

ao turismo. 
Melhoria da experiência 

da visitação. 
Incentivo a formatação 

de novos produtos. 
Aumento do uso e do 

Aumento do fluxo 
de veículos 

Organização e Fomento 
a Cadeia Produtiva do 

Turismo. 
Fortalecimento do 
Posicionamento de 

Mercado. 
Aumento de bens e 

produtos 
comercializados. 

Aumento dos 
valores de bens 

imóveis nas áreas 
de interesse 

turístico. 
Manutenção de 

estrutura pública 
implantada. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 
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EIXO AÇÃO 
AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 
fluxo turístico. 
Aumento de 

permanência dos 
turistas. 

Aumento da satisfação 
do usuário (morador, 

visitante e trade 
turístico). 

Mercado Turístico 1.6 
Elaboração de projeto e 

implantação do Centro Cultural de 
Nova Mutum. 

Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Diversificação de 
estruturas para uso 

social.  
Aumento de áreas de 

lazer para a população.  
Melhoria da experiência 

da visitação. 

Sem impacto 
significativo. 

Aumento dos valores de 
bens imóveis nas áreas 
de interesse turístico 

Sem impacto 
significativo. 

Valorização dos bens 
culturais.  

Diversificação e 
valorização da oferta 

de produtos 
culturais. 

Sem impacto 
significativo. 

Mercado Turístico 1.7 
Criação e consolidação de eventos 

geradores de fluxo turístico 
Sem impacto significativo. 

Acúmulo e produção de 
resíduos nos espaços públicos. 

Melhoria da experiência 
da visitação.  

Aumento do uso e do 
fluxo turístico.  

Aumento da satisfação 
do usuário (morador, 

visitante e trade 
turístico). 

Aumento do fluxo 
de veículos 

Incremento de trabalho 
e renda. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Mercado Turístico 1.8 
Realização de missões técnicas de 
benchmarking para conhecimento 
de melhores práticas em turismo 

Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Incentivo a qualificação 
empresarial. 

Inovação e qualificação 
da gestão em turismo. 

Maior integração 
público-privada para o 

turismo. 
Melhoria da experiência 

da visitação.  
Incentivo a formatação 

de novos produtos. 

Sem impacto 
significativo. 

Integração econômica.  
Organização e Fomento 
a Cadeia Produtiva do 

Turismo.  
Fortalecimento do 
Posicionamento de 

Mercado. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Mercado Turístico 1.9 
Criação de uma Rede de Turismo – 

Nova Mutum 
Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Incentivo a qualificação 
empresarial. 

Inovação e qualificação 
da gestão em turismo. 

Maior integração 
público-privada para o 

turismo. 
Fortalecimento do 

Sistema de Gestão do 
Turismo. 

Melhoria da experiência 
da visitação.  

Incentivo a formatação 
de novos produtos. 

Sem impacto 
significativo. 

Estímulo a 
investimentos.  

Integração econômica.  
Organização e Fomento 
a Cadeia Produtiva do 

Turismo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Mercado Turístico 1.10 

Desenvolvimento e implementação 
de plataforma e aplicativo digital de 

apoio à promoção e 
comercialização turística. 

Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Incentivo a qualificação 
empresarial. 

Inovação e qualificação 
da gestão em turismo.  

Maior integração 
público-privada para o 

Sem impacto 
significativo. 

Estímulo a 
investimentos.  

Integração econômica.  
Organização e Fomento 
a Cadeia Produtiva do 

Turismo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 
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EIXO AÇÃO 
AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 
turismo.  

Fortalecimento do 
Sistema de Gestão do 

Turismo.  
Incentivo a formatação 

de novos produtos. 

Mercado Turístico 1.11 
Implementação do Plano “Nova 

Mutum - Planejamento de 
Comunicação” 

Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Maior integração 
público-privada para o 

turismo.  
Incentivo a qualificação 

empresarial.  
Aumento do uso e do 

fluxo turístico.  
Inovação e qualificação 
da gestão em turismo.  
Qualificação da Política 

Pública de Turismo.  
Aumento da satisfação 
do usuário (morador, 

visitante e trade 
turístico). 

Sem impacto 
significativo. 

Fortalecimento do 
Posicionamento de 

Mercado.  
Organização e Fomento 
a Cadeia Produtiva do 

Turismo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Mercado Turístico 1.12 
Desenvolvimento e implementação 
de um programa de treinamento de 
vendas do Turismo Agrotecnológico 

Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Incentivo a qualificação 
empresarial  

Inovação e qualificação 
da gestão em turismo  

Maior integração 
público-privada para o 

turismo  
Incentivo a formatação 

de novos produtos. 

Sem impacto 
significativo. 

Fortalecimento do 
Posicionamento de 

Mercado  
Organização e Fomento 
a Cadeia Produtiva do 

Turismo 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Mercado Turístico 1.13 
Realização viagens de familiarização 
para o destino (famtours fampress); 

Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Maior integração 
público-privada para o 

turismo.  
Incentivo a qualificação 

empresarial.  
Inovação e qualificação 
da gestão em turismo.  
Incentivo a formatação 

de novos produtos. 

Sem impacto 
significativo. 

Fortalecimento do 
Posicionamento de 

Mercado.  
Organização e Fomento 
a Cadeia Produtiva do 

Turismo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Mercado Turístico 1.14 
Participação em eventos 

especializados visando a promoção 
do Turismo Agrotecnológico 

Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Maior integração 
público-privada para o 

turismo.  
Incentivo a qualificação 

empresarial.  
Incentivo a formatação 

de novos produtos. 

Sem impacto 
significativo. 

Organização e Fomento 
a Cadeia Produtiva do 

Turismo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.1 
Realização de campanhas de 

educação ambiental focadas no 
saneamento básico. 

Sensibilização 
Socioambiental. 

Promoção da imagem 
urbano-ambiental. 

Redução de impactos 
negativos da ocupação 
territorial por meio da 

melhoria da gestão 

Sem impacto significativo. 
Aumento da satisfação 
do usuário (morador e 

visitante). 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sensibilização 
Socioambiental 

Sem impacto 
significativo. 
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EIXO AÇÃO 
AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 
ambiental. 

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.2 

Elaboração de programa para 
tratamentos alternativos de 

esgotamento sanitário em novos 
loteamentos. 

Promoção da imagem 
urbano-ambiental. 

Valorização e conservação 
dos bens ambientais. 
Redução de impactos 

negativos da ocupação 
territorial por meio da 

melhoria da gestão 
ambiental. 

Sem impacto significativo. 
Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sensibilização 
Socioambiental 

Sem impacto 
significativo. 

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.3 
Elaboração e implantação de 

projeto de qualificação do Parque 
Nove Lagoas. 

Aumento de área verde 
urbana. 

Incentivo ao 
reconhecimento dos bens 

socioambientais. 

Sem impacto significativo. 

Aumento de áreas de 
lazer para a população. 
Melhoria da experiência 

da visitação. 
Aumento da satisfação 
do usuário (morador e 

visitante). 

Qualificação 
Urbana 

concentrada nas 
áreas de maior 

valor imobiliário 

Sem impacto 
significativo. 

Aumento dos 
valores de bens 

imóveis nas áreas 
de interesse 

turístico. 
Manutenção de 

estrutura pública 
implantada . 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.4 

Elaboração de projeto e 
implantação da qualificação do 
desenho urbano e acessos do 

trecho urbano da BR 163 

Sem impacto significativo. 

Impactos temporários com as 
obras - poluição sonora, 
poluição do ar, poluição 

hídrica e congestionamento. 

Melhoria da experiência 
da visitação. 

Aumento da satisfação 
do usuário (morador e 

visitante). 
Melhoria das condições 

de acesso. 
Aumento da segurança 

de moradores e turistas. 

Qualificação 
Urbana 

concentrada nas 
áreas de maior 

valor imobiliário 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.5 

Elaboração de projeto e 
implantação da requalificação do 
edifício do terminal rodoviário. 

Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Melhoria da experiência 
da visitação. 

Aumento da satisfação 
do usuário (morador e 

visitante). 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.6 
Elaboração do plano cicloviário para 

área urbana. 

Utilização de alternativas 
de transporte menos 

poluentes. 
 

Melhoria da experiência 
da visitação. 

Melhoria das condições 
de acesso. 

Aumento da segurança 
de moradores e turistas. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Infraestrutura e 
serviços básicos 

2.7 

Elaboração e implantação do 
projeto de ampliação de sistema de 

segurança urbana por meio de 
videomonitoramento.. 

Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Melhoria da experiência 
da visitação. 

Aumento da segurança 
de moradores e turistas. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Quadro 
institucional 

3.1 
Reestruturação organizacional e 

funcional da Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo 

Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Melhoria de gestão de 
recursos públicos. 

Qualificação da Política 
Pública de Turismo. 
Fortalecimento do 

Sistema de Gestão do 
Turismo. 

Sem impacto 
significativo. 

Aumento da capacidade 
de financiamento e 

captação de recursos 
para o turismo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Quadro 
institucional 

3.2 
Fortalecimento do Conselho 

Municipal de Turismo e Criação do 
Fundo Municipal do Turismo 

Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 
Melhoria de gestão de 

recursos públicos. 
Fortalecimento do 

Sem impacto 
significativo. 

Aumento da capacidade 
de financiamento e 

captação de recursos 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 
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EIXO AÇÃO 
AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 
Sistema de Gestão do 

Turismo. 
Maior integração 

público-privada para o 
turismo. 

para o turismo. 

Quadro 
institucional 

3.3 
Criação do Programa de Incentivo 

ao Turismo Urbano Criativo 
Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

interação entre a 
população local, 

visitantes e espaços 
públicos. 

aumento de ações de 
lazer para a população. 

Participação novos 
grupos sociais na 

composição da oferta 
turística. 

Aumento da satisfação 
do usuário (morador, 

visitante e trade 
turístico). 

Incentivo a formatação 
de novos produtos 

turísticos. 
Maior integração 

público-privada para o 
turismo. 

Sem impacto 
significativo. 

Incremento de trabalho 
e renda no turismo. 

Sem impacto 
significativo. 

Valorização dos bens 
culturais. 

Sem impacto 
significativo. 

Quadro 
institucional 

3.4 
Capacitação para os servidores da 
Secretaria de Industria, Comércio e 

Turismo 
Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Melhoria de gestão de 
recursos públicos. 

Qualificação da Política 
Pública de Turismo. 
Fortalecimento do 

Sistema de Gestão do 
Turismo. 

Sem impacto 
significativo. 

Aumento da capacidade 
de financiamento e 

captação de recursos 
para o turismo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Quadro 
institucional 

3.5 
Implantação do sistema de pesquisa 

e monitoramento da visitação 
turística. 

Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Fortalecimento do 
Sistema de Gestão do 

Turismo.  
Melhoria da experiência 

da visitação.  
Incentivo a formatação 

de novos produtos 
turísticos. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Quadro 
institucional 

3.6 
Fortalecimento da identidade 

sociocultural, socioambiental e 
produtiva de Nova Mutum 

Sensibilização 
Socioambiental. 

Sem impacto significativo. 
Qualificação na oferta 
da produção associada 

ao turismo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Valorização dos bens 
culturais. 

Sem impacto 
significativo. 

Quadro 
institucional 

3.7 
Criação do Boletim Informativo do 

Turismo de Nova Mutum 
Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Transparência Pública. 
Sensibilização dos 
aspectos sociais, 

culturais, ambientais e 
produtivos de Nova 

Mutum. 
 

Qualificação da Política 
Pública de Turismo. 
Fortalecimento do 

Sem impacto 
significativo. 

Fortalecimento do 
Posicionamento de 

Mercado. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 
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EIXO AÇÃO 
AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS CULTURAIS 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 
Sistema de Gestão do 

Turismo. 

Quadro 
institucional 

3.8 
Criação de programa de visitação 

nos atrativos agrotecnológicos 
Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Sensibilização dos 
aspectos sociais, 

culturais, ambientais e 
produtivos de Nova 

Mutum. 
Participação novos 
grupos sociais na 

composição da oferta 
turística. 

Sem impacto 
significativo. 

Fortalecimento do 
Posicionamento de 

Mercado. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Quadro 
institucional 

3.9 
Revisão e complementação do 
Plano Diretor para inclusão do 

turismo como estratégia. 
Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Qualificação da Política 
Pública de Turismo. 

Melhoria de gestão de 
recursos públicos. 

Sem impacto 
significativo. 

Geração de impostos. 
Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Quadro 
institucional 

3.10 
Revisão de normas para uso de 

espaços públicos. 
Sem impacto significativo. Sem impacto significativo. 

Diversificação de 
estruturas para uso 

social. 

Sem impacto 
significativo. 

Estímulo a 
investimentos. 

Sem impacto 
significativo. 

Valorização dos bens 
culturais. 

Mudanças nos 
usos residenciais 

e comerciais. 

Aspectos 
Socioambientais 

4.1 

Identificação, mapeamento e 
planejamento estratégico dos ativos 

ambientais de importância 
ecológica. 

Valorização e conservação 
dos bens ambientais.  
Redução de impactos 

negativos da ocupação 
territorial por meio da 

melhoria da gestão 
ambiental.  

Uso sustentável dos bens 
socioambientais para o 

desenvolvimento do 
turismo. 

Promoção da imagem 
urbano-ambiental. 

Sem impacto significativo. 
Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Aspectos 
Socioambientais 

4.2 
Elaboração e implementação de um 

programa de boas práticas de 
sustentabilidade para as ACTs. 

Valorização e conservação 
dos bens ambientais.  
Redução de impactos 

negativos da ocupação 
territorial por meio da 

melhoria da gestão 
ambiental.  

Sensibilização 
Socioambiental.  

Promoção da imagem 
urbano-ambiental. 

Sem impacto significativo. 
Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 

Sem impacto 
significativo. 
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14.2. Ações de avaliação e monitoramento 

Identificar e monitorar os benefícios e resultados do plano, apresentado nas ações, demandam da 

estruturação de um sistema de gestão, o qual colete e analise indicadores de desempenho do setor 

capazes de dimensionar os reflexos na qualificação da atividade turística decorrentes da implantação 

integrada e participativa do presente plano. Neste sentido, o monitoramento é permanente, e os 

resultados das análises do desempenho do setor permitem que ações sejam intensificadas ou 

readequadas para que a efetividade da visão e do posicionamento desejado para o destino Nova 

Mutum, seja alcançado. 

Destaca-se, a seguir, as ações que visam o fortalecimento institucional, para maior suporte e 

eficiência na gestão do plano; e as ações que têm como resultado a produção de indicadores de 

monitoramento. Sendo assim, as ações listadas a seguir são igualmente relevantes no contexto da 

gestão e monitoramento do plano: 

▪ 1.10 Desenvolvimento e implementação de plataforma e aplicativo digital de apoio à 

promoção e comercialização turística; 

▪ 3.1 Reestruturação organizacional e funcional da Secretaria de Indústria, Comércio e 

Turismo; 

▪ 3.2 Fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo e Criação do Fundo Municipal 

do Turismo;  

▪ 3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Industria, Comércio e Turismo; 

▪ 3.5 Implantação do sistema de pesquisa e monitoramento da visitação turística; 

▪ 3.7 Criação do Boletim Informativo do Turismo de Nova Mutum; 

14.3. Indicadores de monitoramento dos impactos 

Para que seja possível a avaliação periódica do PDTTur, mensurando-se os impactos do planejamento 

no desenvolvimento do turismo, selecionou-se alguns indicadores, apresentados no quadro a seguir. 
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Quadro 22: Indicadores de monitoramento dos impactos. 

I M P A C T O  E  I N D I C A D O R E S  U N I D A D E  D E  M E D I D A  F O N T E  D E  V E R I F I C A Ç Ã O  

I M P A C T O :   A m p l i a r  a  a t r a ç ã o  d e  F l u x o  T u r í s t i c o  

Indicador: Turistas em visita à Nova Mutum Número de turistas Pesquisa de demanda** 

I M P A C T O :   I n c r e m e n t a r  a  r e c e i t a  t u r í s t i c a  

Indicador: Gasto médio por dia por turista US$/dia Pesquisa de demanda** 

I M P A C T O :   A m p l i a r  a  s a t i s f a ç ã o  d o  T u r i s t a  

Indicador: Turistas que visitaram atrativos turísticos % Pesquisa de demanda** 

Indicador: Avaliação de Aprovação da Qualidade Ambiental* % Pesquisa de demanda** 

Indicador: Avaliação de Aprovação dos Serviços Públicos* % Pesquisa de demanda** 

Indicador: Avaliação de Aprovação dos Serviços Privados* % Pesquisa de demanda** 

I M P A C T O :   A u m e n t o  d a  G e r a ç ã o  d e  T r a b a l h o  e  R e n d a  d a s  A C T  

Indicador: Número de Empresas das Atividades Características do Turismo Empresas Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 

Indicador: Postos de Trabalhos da ACT  Postos de trabalho Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 

Indicador: Renda Média das ACT Renda média Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 

I M P A C T O :   A ç õ e s  d a  I n s t â n c i a  d e  G o v e r n a n ç a  

Indicador: Reuniões do Conselho Municipal de Turismo Reuniões/mês Ata e lista de presença das reuniões 

Indicador: Participação no Conselho Municipal de Turismo % de representantes Ata e lista de presença das reuniões 

I M P A C T O :   F o r t a l e c i m e n t o  d o  A r r a n j o  I n s t i t u c i o n a l  

Indicador: Reuniões e eventos da rede intersecretarias eventos/mês Registros dos eventos 

Indicador: Participação dos técnicos municipais nas reuniões e eventos  
Número de 

participantes 
Registros dos eventos 

* Média dos indicadores de análise, avaliação ótima e boa. 
** Dados coletados pelo Sistema de Pesquisa e Monitoramento da Visitação Turística (ação 3.5). 
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ANEXO 1: Formulário para definição de posicionamento de 

mercado. 
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ANEXO 2: ENSAIOS INICIAIS SOBRE A LINHA DE CAMPO E 

NATUREZA 

1.1. PORTFÓLIO ESTRATÉGICO: CAMPO, LAZER E NATUREZA 

Descrição 
Fomentar o uso sustentável de áreas de interesse turístico, localizadas no território rural, que possuam 
áreas preservadas com a paisagem característica do encontro dos biomas Cerrado e Amazônia. Neste 
contexto inclui-se o segmento de turismo de pesca, considerando a existência de importantes corpos d’água 
no território. Os espaços visam atender tanto a população local, como o turista/visitante atual e fomentar o 
fluxo microrregional, por meio do incentivo de criação de áreas de conservação com uso de atividades 
ligadas a lazer, a pesca, aventura e educação ambiental. 

Cenário atual 
Não Explorada - Linha de produto sem estruturação, com baixa aderência à cadeia produtiva local. Potencial 
paisagístico e ambiental, concentrado em pequenas porções do território. Potencial de realização local 
integrado à linha de produto do Turismo Agrotecnológico. 

Elementos de destaque 
• Áreas ambientais estratégicas públicas e privadas;                                                                   

• Rio Arinos. 

Atividades prioritárias 
Pesca Amadora. 

Atividades potencial agregador 
• Desenvolver mecanismos de incentivo à criação de áreas de conservação com uso de atividades ligadas 

a lazer, aventura e educação ambiental (por meio de parcerias público-privada); 

• Desenvolver ações como Caminhadas na Natureza e Corridas de Orientação. 

Abrangência do mercado / público-alvo 
Regional e Microrregional (população local e do entorno municipal, público regional do segmento de pesca 
e do fluxo do turismo agrotecnológico). 

Comercialização atual de produtos 
Não possui oferta turística estruturada e/ou em comercialização. 

Atrativos âncoras 
• Rio Arinos 

Recursos turísticos 
• Recanto Goiano  

• (projeto) 

• Cantina da Uva  

• (Área de conservação municipal)         

• Áreas verdes  

• (Jardim Imperial e Residencial Vitória). 

Destinos competidores 
Nobres (MT), Chapada dos Guimarães (MT), Poconé (MT), Cáceres (MT), Barra do Bugres (MT), Juruena 
(MT). 
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1.2. AÇÕES POTENCIAIS  

Eixo 1: Mercado Turístico 

Ação 
Elaboração de estudo de avaliação da viabilidade técnica, ambiental e 
socioeconômica da atividade de Pesca Amadora Esportiva 

Eixo Estratégico Plano Mercado Turístico 

Eixo de Atuação PRT 
Planejamento e Posicionamento de Mercado 
Qualificação Profissional, dos Serviços e da Produção Associada 
Empreendedorismo, Captação e Promoção de Investimento 

Linha de Produto Campo, Lazer e Natureza 

Priorização  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante 

Não se aplica 
 

 

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Indústria, Comércio e 
Turismo 
3.12 Revisão e complementação do Plano Diretor para inclusão do turismo como 
estratégia 
4.1 Identificação, mapeamento e planejamento estratégico dos ativos ambientais 
de importância ecológica. 
4.2 Elaboração e implementação de um programa de boas práticas de 
sustentabilidade para as ACTs. 

Estratégia Relacionada 

Identificar e prospectar produtos relacionados à Linha de Produto “Campo, lazer e natureza” por meio 
de estudos sobre o potencial de uso de ativos ambientais locais, tendo em vista a viabilidade técnica, 
socioeconômica e competitiva de desenvolvimento do turismo em áreas naturais 

Objetivo 

Avaliar a viabilidade da implantação da Pesca Amadora Esportiva como atividade turística no município 

Justificativa 

O rio Arinos possui potencial para a pesca amadora esportiva, entretanto, dada às características 
singulares dessa atividade recomenda-se a realização de estudos especializados que avalie o potencial 
efetivo e as possibilidades de implementação dessa atividade, como atrativo turístico. De forma a 
identificar, avaliar, ordenar e promover uma atividade que valorize o patrimônio ambiental e agregue 
valor à oferta turística local. 

Descrição 

Contratar estudo/projeto para realizar a avaliação da viabilidade técnica, ambiental e socioeconômica 
da atividade de Pesca Amadora Esportiva: 
 
(i) O estudo deve avaliar os fatores condicionantes, benefícios diretos e indiretos decorrentes dos 
investimentos em implantação de novas infraestruturas ou melhoramentos das já existentes visando 
desenvolver o Turismo de Pesca, que é aquele que decorre das atividades turísticas relacionadas da 
prática da pesca amadora, no trecho do rio Arinos que contempla o município; 
 
(ii) O estudo deve prever: identificação e análise dos recursos, coleta e tratamento de dados primário e 
secundários que permita um diagnóstico da situação do rio Arinos, no trecho que contempla o 
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município, para a prática do Turismo de Pesca, com base na pesca amadora esportiva, descrevendo o 
potencial, possíveis impactos sociais e ambientais, análise da cadeia produtiva, modalidades de pesca, 
potencial pesqueiro, conhecimento da demanda envolvida, marcos legais a serem atendidos, processo 
de licença para a pesca amadora, requisitos de segurança, acessibilidade, potencial competitivo de 
mercado e propostas de alternativas de implementação, estabelecimento de parcerias e formação de 
redes, envolvimento da comunidade local; 
  
(iii) Elaboração da análise econômica, quantificando os benefícios de cada alternativa de implementação 
e os respectivos indicadores de acompanhamento para as alternativas propostas pelo estudo. 
 
(iv) considerando a viabilidade técnica, ambiental e socioeconômica da atividade, propor o Plano de 
Ação para desenvolvimento da atividade. 
 

Benefícios 
1. Sensibilização dos aspectos sociais, culturais, ambientais e produtivos de Nova 
Mutum 
2. Estímulo a investimentos 

Beneficiários Moradores, turistas; trade turístico 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

A psicultura é atividade passível de licenciamento ambiental, considerar todas as normas do 
licenciamento no estudo de viabilidade. (Lei nº 2.024/2016 - Política Municipal de Meio Ambiente; 
Decreto Municipal 30/2019; Lei Estadual 38/1995; Lei Estadual 232/2005; Lei Estadual 10.242/2014; 
Decreto Estadual 138/2015). 

Custo Estimado R$ 50.000,00 

Produtos 
Relatório técnico da viabilidade técnica, ambiental e socioeconômica da 
atividade de Pesca Amadora Esportiva para a prática do Turismo de Pesca. 

Resultados Esperados 
1. Incentivo a formatação de novos produtos;  
2. Organização e Fomento a Cadeia Produtiva do Turismo 
 

Parceiros Potenciais 

Instituições de Ensino Superior 
Governo do Estado de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários de Mato 
Grosso 
Ministério do Turismo 
Ministério da Agricultura 
SEBRAE 

 

Eixo 1: Mercado Turístico 

Ação 
Elaboração de estudo de avaliação da viabilidade técnica, ambiental e 
socioeconômica para uso turístico das PCHs 

Eixo Estratégico Plano Mercado Turístico 

Eixo de Atuação PRT 
Planejamento e Posicionamento de Mercado 
Qualificação Profissional, dos Serviços e da Produção Associada 
Empreendedorismo, Captação e Promoção de Investimento 
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Linha de Produto Campo, Lazer e Natureza 

Priorização  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante 

Não se aplica 
 

 

Interdependência 
com outra ação 
complementar 

3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Industria, Comércio e 
Turismo 
3.12 Revisão e complementação do Plano Diretor para inclusão do turismo como 
estratégia 
4.1 Identificação, mapeamento e planejamento estratégico dos ativos ambientais 
de importância ecológica. 
4.2 Elaboração e implementação de um programa de boas práticas de 
sustentabilidade para as ACTs. 

Estratégia Relacionada 

Identificar e prospectar produtos relacionados à Linha de Produto “Campo, lazer e natureza” por meio 
de estudos sobre o potencial de uso de ativos ambientais locais, tendo em vista a viabilidade técnica, 
socioeconômica e competitiva de desenvolvimento do turismo em áreas naturais 

Objetivo 

Avaliar a viabilidade da implantação da visitação às PCH’s como atividade turística no município 

Justificativa 

A existência de PCH’s no município figurou no diagnóstico como um potencial a ser explorado para o uso 
turístico e recreativo. Entretanto faz-se necessário a realização de estudos específicos que permita 
detalhar a viabilidade desta atividade, uma vez que as represas das PCH’s apresentam potenciais de uso 
turístico, além da existência de pequenas áreas de mata nativa. Atualmente não contam com estrutura 
adequada para o lazer, bem como procedimentos de segurança. 

Descrição 

Contratar estudo/projeto de avaliação da viabilidade técnica, ambiental e socioeconômica da 
implantação da visitação às PCH’s como atividade turística no município: 
 
(i) O estudo deve avaliar os fatores condicionantes, benefícios diretos e indiretos decorrentes dos 
investimentos em implantação da atividade de visitação, do uso público e de novas infraestruturas ou 
melhoramentos das já existentes visando desenvolver o turismo nas PCH´s existentes no município; 
 
(ii) O estudo deve prever: coleta e tratamento de dados primário e secundários que permita um 
diagnóstico da situação atual das condições de uso das PCH´s, descrevendo a oferta existente, fatores 
limitantes, possíveis impactos sociais e ambientais, marcos legais a serem observados, aspectos de 
segurança e acessibilidade, conhecimento da demanda envolvida, potencial competitivo de mercado e 
propostas de alternativas de implementação da visitação; 
  
(iii) Elaboração da análise econômica, quantificando os benefícios de cada alternativa de implementação 
e os respectivos indicadores de acompanhamento para as alternativas propostas pelo estudo. 
 
(iv) considerando a viabilidade técnica, ambiental e socioeconômica da atividade, propor o Plano de 
Ação para desenvolvimento da atividade. 
 

Benefícios 
1. Incremento de trabalho e renda 
2. Aumento de áreas de lazer para a população 
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3. Aumento de bens e produtos comercializados 
4. Integração econômica 

Beneficiários Moradores, turistas; trade turístico 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Construção de espaço público em APP é alvo de licenciamento ambiental estadual. (Lei Estadual 
38/1995; Lei Estadual 232/2005; Lei Estadual 10.242/2014; Decreto Estadual 138/2015). 

Custo Estimado R$ 50.000,00 

Produtos 
Relatório técnico da viabilidade técnica, ambiental e socioeconômica da 
atividade lazer e natureza nas PCH´s. 

Resultados Esperados 

1. Melhoria da experiência da visitação 
2. Incentivo a formatação de novos produtos;  
3. Aumento do uso e do fluxo turístico 
4. Organização e Fomento a Cadeia Produtiva do Turismo 
5. Aumento da satisfação do usuário (morador, visitante e trade turístico) 

Parceiros Potenciais 

Instituições de Ensino Superior 
Governo do Estado de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso 
Ministério do Turismo 
SEBRAE 

 

Eixo 4: Socioambiental 

Ação 
Estudo de viabilidade técnica, ambiental e socioeconômica da criação de 
unidades de conservação em áreas públicas. 

Eixo Estratégico Plano Aspectos Socioambientais 

Eixo de Atuação PRT 
Empreendedorismo, Captação e Promoção de Investimento  
Planejamento e Posicionamento de Mercado 

Linha de Produto Campo, Lazer e Natureza  

Priorização  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante 

4.1 Identificação, mapeamento e planejamento estratégico dos ativos ambientais 
de importância ecológica e potencial interesse turístico.  

Interdependência 
com outra ação 
complementar  

Estratégia Relacionada 

Subsidiar a criação de atrativos naturais, por meio de estudos para a criação de Unidades de 
Conservação, observando-se os planos, projetos e políticas públicas ambientais nacionais e estaduais 
que incidem no município, a fim de diversificar a oferta turística de forma sustentável, promover a 
conservação ambiental. 

Objetivo 

Avaliar a viabilidade de instalar unidades de conservação nas áreas da Cantina da Uva e Reserva Legal, 
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considerando o uso público e as possibilidades de visitação turística. 

Justificativa 

A definição das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade é um instrumento da política 
ambiental federal, que abrange os principais biomas brasileiros, dentre eles o da Amazônia e do Cerrado, 
que compõem o ecossistema de Nova Mutum. Com o objetivo de estabelecer o planejamento e 
implementação de ações como criação de unidades de conservação, ou seja, em nível nacional, as ações 
Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade recomendam a criação de unidades de conservação no 
município de Nova Mutum, nas áreas indicadas no diagnóstico, no Mapa 8, e há uma percepção de áreas 
potenciais e possíveis interessados na visitação. Dessa forma, a criação de unidades de conservação se 
justifica pela presença de áreas aptas e pelas recomendações em nível nacional. 

Descrição 

Contratar a elaboração do estudo de viabilidade técnica, ambiental e socioeconômica para criação de 
unidades de conservação contemplando:  
 
(i) a capacitação dos servidores para compreensão dos requisitos e necessidades de uma unidade de 
conservação de modo a tornar mais eficiente o estudo de viabilidade.  
 
(ii) o estudo de viabilidade da criação de UCs no município, contendo:  
- a definição dos objetivos de conservação da biodiversidade, levando-se em conta o planejamento 
estratégico dos ativos ambientais (ação 4.1), os planos, projetos e políticas públicas ambientais que 
objetivam o combate ao desmatamento e às queimadas a e a proteção das espécies ameaçadas.  
- a delimitação das UCs e dos tipos de uso e ocupação do solo nestes territórios, adequados as 
características e fragilidades da área;  
- pesquisa de interesse de visitação, para estudo de viabilidade econômica, social e ambiental, avaliando-
se os possíveis impactos deste tipo de uso de forma específica para as áreas selecionadas;  
- plano de criação das Unidades de Conservação;  
- definição de práticas de manejo sustentáveis para as UCs;  
- definição do sistema de monitoramento com a seleção de indicadores de sustentabilidade a serem 

adotados e de práticas de manejo das UCs. 

Benefícios 

1. Valorização e conservação dos bens ambientais  
2. Redução de impactos negativos da ocupação territorial por meio da melhoria 
da gestão ambiental  
3. Sensibilização Socioambiental 

Beneficiários moradores; turistas; trade turístico. 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado R$ 54.000,00 

Produtos 
1. capacitação dos servidores em relação a UCs 
2. estudo de viabilidade das UCs.  

Resultados Esperados 
1. Promoção da imagem urbano-ambiental 
2. Uso sustentável dos bens socioambientais para o desenvolvimento do turismo 
3. Diversificação e valorização da oferta de produtos ambientais 

Parceiros Potenciais 

- Instituições de Ensino Superior 
- ICMBio 
- IBAMA 
-Embrapa  
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Eixo 4: Socioambiental 

Ação Elaboração do Plano municipal de corredores ecológicos. 

Eixo Estratégico Plano Aspectos Socioambientais 

Eixo de Atuação PRT Gestão Descentralizada do Turismo 

Linha de Produto Campo, Lazer e Natureza 

Priorização  

Interdependência 
com outra ação 
condicionante 

4.2 Estudo de viabilidade técnica, ambiental e socioeconômica da criação de 
unidades de conservação em áreas públicas. 

Interdependência 
com outra ação 
complementar  

Estratégia Relacionada 

Conectar as áreas verdes na forma de corredores ecológicos tanto no meio urbano como no meio rural 
para melhorar a qualidade ambiental. 

Objetivo 

Mapear as áreas verdes conectadas e fragmentadas para criar políticas de incentivo à conexão de áreas 
verdes de forma a criar corredores ecológicos. 

Justificativa 

As áreas de vegetação nativa, reserva legal e APPs acompanham o curso dos corpos d’água e promovem 
conexões entre as áreas verdes conservadas do município, porém, notam-se pequenos fragmentos de 
vegetação isolados em todo o território. A fragmentação e o isolamento da vegetação prejudicam a 
manutenção do fluxo de espécies entre as áreas verdes e, consequentemente, a conservação dos 
recursos naturais e da biodiversidade. A formação de corredores ecológicos pela interligação desses 
fragmentos pode mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, proporcionando o deslocamento 
de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. 

Descrição 

Contratar consultoria especializada para elaborar o Plano Municipal para criação de Corredores 
Ecológicos, contemplando:  
 
(i) mapeamento das áreas verdes, identificando os fragmentos isolados mais importantes, conforme 
diagnóstico e plano de ação realizado na ação 4.1:  
- levantamento e análise dos dados de qualidade ambiental das áreas verdes mapeadas 
 
(ii) projeto dos corredores ecológicos: 
- com o traçado da conexão das áreas verdes existentes e futuras; 
- diretrizes para conexão das áreas verdes, contemplando: sugestão de espécies, formas de plantio, 
prazos e monitoramento.  
 
(iv) estruturação de formas de viabilização do projeto para as propriedades particulares, como benéficos 
ou isenções de taxas, aprovação de licenciamentos municipais e alvarás de funcionamento, para a 
aderência dos proprietários das áreas ao longo do traçado definido.  
 
(v) produção de material explicativo, como o mapa de corredores ecológicos e diretrizes de implantação, 
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a ser utilizado na definição de áreas verdes em novos empreendimentos e nos processos de Estudo de 
Impacto de Vizinhança;  
 
Obs..: O projeto deverá ser elaborado com a participação da sociedade civil, por meio de consultas 
públicas, reuniões etc. 

Benefícios 

1. Valorização e conservação dos bens ambientais  
2. Redução de impactos negativos da ocupação territorial por meio da melhoria 
da gestão ambiental  
3. Sensibilização Socioambiental 

Beneficiários moradores; turistas; trade turístico. 

Normas de Licenciamento Ambiental (se aplicável) 

Não há normas de licenciamento ambiental que orientem ou impeçam esta ação. 

Custo Estimado R$ 45.000,00 

Produtos 

1. mapeamento das áreas verdes 
2. projeto dos corredores ecológicos 
3. estruturação de formas de viabilização do projeto 
4. produção de material explicativo 

Resultados Esperados 1. Promoção da imagem urbano-ambiental. 

Parceiros Potenciais 
- IBAMA  
- Instituições de Ensino Superior 
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ANEXO 3: CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS GERADOS PELAS 

AÇÕES PROPOSTAS 
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Eixo Ação Impacto Categoria 
Classe 

do 
impacto 

Magni
tude 

Probabi-
lidade 

Signif. 
(parcial) 

Reversi-
bilidade 

Aderên-
cia  

Significância 
final 

Mercado 
turístico 

1.1 Aperfeiçoamento contínuo do Manual Operacional do 
Turismo Agrotecnológico 

Aumento de bens e 
produtos comercializados. econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.1 Aperfeiçoamento contínuo do Manual Operacional do 
Turismo Agrotecnológico Integração econômica. 

econômico 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.1 Aperfeiçoamento contínuo do Manual Operacional do 
Turismo Agrotecnológico 

Fortalecimento do 
Posicionamento de 
Mercado. econômico 1 2 3 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.1 Aperfeiçoamento contínuo do Manual Operacional do 
Turismo Agrotecnológico 

Incentivo a formatação de 
novos produtos.  social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.1 Aperfeiçoamento contínuo do Manual Operacional do 
Turismo Agrotecnológico 

Fortalecimento do Sistema 
de Gestão do Turismo. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.1 Aperfeiçoamento contínuo do Manual Operacional do 
Turismo Agrotecnológico 

Instrumentalização da 
Gestão Pública. social 1 1 3 3 S 1   

Mercado 
turístico 

1.2 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
Agrotecnológica" 

Aumento de bens e 
produtos comercializados. econômico 1 2 1 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.2 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
Agrotecnológica" Integração econômica. 

econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.2 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
Agrotecnológica" 

Organização e Fomento a 
Cadeia Produtiva do 
Turismo. econômico 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.2 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
Agrotecnológica" 

Fortalecimento do 
Posicionamento de 
Mercado. econômico 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.2 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
Agrotecnológica" 

Melhoria da experiência da 
visitação. social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.2 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
Agrotecnológica" 

Aumento de permanência 
dos turistas. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.2 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
Agrotecnológica" 

Incentivo a formatação de 
novos produtos. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.2 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
Agrotecnológica" 

Aumento da satisfação do 
usuário (visitante e trade 
turístico). social 1 2 2 4 S 3 significativo 
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Eixo Ação Impacto Categoria 
Classe 

do 
impacto 

Magni
tude 

Probabi-
lidade 

Signif. 
(parcial) 

Reversi-
bilidade 

Aderên-
cia  

Significância 
final 

Mercado 
turístico 

1.3 Elaboração de projeto e implementação de Exposição 
Itinerante ¨AgroTech – Nova Mutum¨ 

Aumento de bens e 
produtos comercializados. econômico 1 2 3 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.3 Elaboração de projeto e implementação de Exposição 

Itinerante ¨AgroTech – Nova Mutum¨ Integração econômica. 
econômico 1 1 1 1 S 3   

Mercado 
turístico 

1.3 Elaboração de projeto e implementação de Exposição 

Itinerante ¨AgroTech – Nova Mutum¨ 
Fortalecimento do 
Posicionamento de 
Mercado. econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.3 Elaboração de projeto e implementação de Exposição 

Itinerante ¨AgroTech – Nova Mutum¨ 
Aumento do conhecimento 
sobre o tema. 

social 1 2 2 4 S 1   

Mercado 
turístico 

1.3 Elaboração de projeto e implementação de Exposição 

Itinerante ¨AgroTech – Nova Mutum¨ 
Melhoria da experiência da 
visitação. 

social 1 2 3 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.3 Elaboração de projeto e implementação de Exposição 

Itinerante ¨AgroTech – Nova Mutum¨ 
Aumento de permanência 
dos turistas. 

social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.3 Elaboração de projeto e implementação de Exposição 

Itinerante ¨AgroTech – Nova Mutum¨ 
Incentivo a formatação de 
novos produtos. 

social 1 2 3 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.3 Elaboração de projeto e implementação de Exposição 

Itinerante ¨AgroTech – Nova Mutum¨ 
Aumento da satisfação do 
usuário (visitante e trade 
turístico). social 1 3 3 9 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
- Cidade Criativa" 

Sensibilização 
Socioambiental. ambiental 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
- Cidade Criativa" 

Incremento de trabalho e 
renda. econômico 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
- Cidade Criativa" 

Aumento de bens e 
produtos comercializados. econômico 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
- Cidade Criativa" Integração econômica. 

econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
- Cidade Criativa" 

Organização e Fomento a 
Cadeia Produtiva do 
Turismo. econômico 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
- Cidade Criativa" 

Fortalecimento do 
Posicionamento de econômico 1 3 2 6 S 3 significativo 
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Eixo Ação Impacto Categoria 
Classe 

do 
impacto 

Magni
tude 

Probabi-
lidade 

Signif. 
(parcial) 

Reversi-
bilidade 

Aderên-
cia  

Significância 
final 

Mercado. 

Mercado 
turístico 

1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
- Cidade Criativa" 

Aumento de áreas de lazer 
para a população. social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
- Cidade Criativa" 

Qualificação na oferta da 
produção associada ao 
turismo. social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
- Cidade Criativa" 

Aumento do conhecimento 
sobre o tema. social 1 1 2 2 S 1   

Mercado 
turístico 

1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
- Cidade Criativa" 

Melhoria da experiência da 
visitação. social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
- Cidade Criativa" 

Incentivo a formatação de 
novos produtos. social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
- Cidade Criativa" 

Aumento do uso e do fluxo 
turístico. social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
- Cidade Criativa" 

Aumento de permanência 
dos turistas. social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.4 Elaboração e implementação do Programa "Nova Mutum 
- Cidade Criativa" 

Aumento da satisfação do 
usuário (morador, visitante 
e trade turístico). social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de 
espaços urbanos para a realização de eventos da cultura 
urbana criativa 

Sensibilização 
Socioambiental. 

ambiental 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de 
espaços urbanos para a realização de eventos da cultura 
urbana criativa 

Incremento de trabalho e 
renda. 

econômico 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de 
espaços urbanos para a realização de eventos da cultura 
urbana criativa 

Aumento de bens e 
produtos comercializados. 

econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de 
espaços urbanos para a realização de eventos da cultura 
urbana criativa 

Integração econômica. 
econômico 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de 
espaços urbanos para a realização de eventos da cultura 
urbana criativa 

Organização e Fomento a 
Cadeia Produtiva do 
Turismo. econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 
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Eixo Ação Impacto Categoria 
Classe 

do 
impacto 

Magni
tude 

Probabi-
lidade 

Signif. 
(parcial) 

Reversi-
bilidade 

Aderên-
cia  

Significância 
final 

Mercado 
turístico 

1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de 
espaços urbanos para a realização de eventos da cultura 
urbana criativa 

Fortalecimento do 
Posicionamento de 
Mercado. econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de 
espaços urbanos para a realização de eventos da cultura 
urbana criativa 

Manutenção de estrutura 
pública implantada. 

econômico -1 2 2 4 N 2 significativo 

Mercado 
turístico 

1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de 
espaços urbanos para a realização de eventos da cultura 
urbana criativa 

Aumento de áreas de lazer 
para a população. 

social 1 2 3 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de 
espaços urbanos para a realização de eventos da cultura 
urbana criativa 

Qualificação na oferta da 
produção associada ao 
turismo. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de 
espaços urbanos para a realização de eventos da cultura 
urbana criativa 

Melhoria da experiência da 
visitação. 

social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de 
espaços urbanos para a realização de eventos da cultura 
urbana criativa 

Incentivo a formatação de 
novos produtos. 

social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de 
espaços urbanos para a realização de eventos da cultura 
urbana criativa 

Aumento do uso e do fluxo 
turístico. 

social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de 
espaços urbanos para a realização de eventos da cultura 
urbana criativa 

Aumento de permanência 
dos turistas. 

social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de 
espaços urbanos para a realização de eventos da cultura 
urbana criativa 

Aumento da satisfação do 
usuário (morador, visitante 
e trade turístico). social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.5 Elaboração e implantação de projeto de qualificação de 
espaços urbanos para a realização de eventos da cultura 
urbana criativa 

Aumento do fluxo de 
veículos 

social -1 2 2 4 S 2 significativo 

Mercado 
turístico 

1.6 Elaboração de projeto e implantação do Centro Cultural 
de Nova Mutum. 

Sensibilização dos aspectos 
sociais, culturais, 
ambientais e produtivos de 
Nova Mutum. cultural 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.6 Elaboração de projeto e implantação do Centro Cultural 
de Nova Mutum. 

Valorização dos bens 
culturais. cultural 1 2 2 4 S 3 significativo 
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Eixo Ação Impacto Categoria 
Classe 

do 
impacto 

Magni
tude 

Probabi-
lidade 

Signif. 
(parcial) 

Reversi-
bilidade 

Aderên-
cia  

Significância 
final 

Mercado 
turístico 

1.6 Elaboração de projeto e implantação do Centro Cultural 
de Nova Mutum. 

Diversificação e valorização 
da oferta de produtos 
culturais. cultural 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.6 Elaboração de projeto e implantação do Centro Cultural 
de Nova Mutum. 

Aumento dos valores de 
bens imóveis nas áreas de 
interesse turístico econômico -1 2 2 4 N 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.6 Elaboração de projeto e implantação do Centro Cultural 
de Nova Mutum. 

Diversificação de estruturas 
para uso social. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.6 Elaboração de projeto e implantação do Centro Cultural 
de Nova Mutum. 

Aumento de áreas de lazer 
para a população. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.6 Elaboração de projeto e implantação do Centro Cultural 
de Nova Mutum. 

Melhoria da experiência da 
visitação. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.6 Elaboração de projeto e implantação do Centro Cultural 
de Nova Mutum. 

Incentivo a formatação de 
novos produtos turísticos. social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.6 Elaboração de projeto e implantação do Centro Cultural 
de Nova Mutum. 

Aumento da satisfação do 
usuário (morador, visitante 
e trade turístico). social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.7 Criação e consolidação de eventos geradores de fluxo 
turístico 

Acúmulo e produção de 
resíduos nos espaços 
públicos. ambiental -1 2 2 4 S 2 significativo 

Mercado 
turístico 

1.7 Criação e consolidação de eventos geradores de fluxo 
turístico 

Incremento de trabalho e 
renda. econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.7 Criação e consolidação de eventos geradores de fluxo 
turístico 

Aumento de bens e 
produtos comercializados. econômico 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.7 Criação e consolidação de eventos geradores de fluxo 
turístico Integração econômica. 

econômico 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.7 Criação e consolidação de eventos geradores de fluxo 
turístico 

Melhoria da experiência da 
visitação. social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.7 Criação e consolidação de eventos geradores de fluxo 
turístico 

Incentivo a formatação de 
novos produtos. social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.7 Criação e consolidação de eventos geradores de fluxo 
turístico 

Aumento do uso e do fluxo 
turístico. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.7 Criação e consolidação de eventos geradores de fluxo 
turístico 

Aumento da satisfação do 
usuário (morador, visitante 
e trade turístico). social 1 2 2 4 S 3 significativo 
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Eixo Ação Impacto Categoria 
Classe 

do 
impacto 

Magni
tude 

Probabi-
lidade 

Signif. 
(parcial) 

Reversi-
bilidade 

Aderên-
cia  

Significância 
final 

Mercado 
turístico 

1.7 Criação e consolidação de eventos geradores de fluxo 
turístico 

Aumento do fluxo de 
veículos social -1 2 2 4 S 2 significativo 

Mercado 
turístico 

1.8 Realização de missões técnicas de benchmarking para 
conhecimento de melhores práticas em turismo Integração econômica. 

econômico 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.8 Realização de missões técnicas de benchmarking para 
conhecimento de melhores práticas em turismo 

Organização e Fomento a 
Cadeia Produtiva do 
Turismo. econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.8 Realização de missões técnicas de benchmarking para 
conhecimento de melhores práticas em turismo 

Incentivo a qualificação 
empresarial. social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.8 Realização de missões técnicas de benchmarking para 
conhecimento de melhores práticas em turismo 

Melhoria de gestão de 
recursos públicos. social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.8 Realização de missões técnicas de benchmarking para 
conhecimento de melhores práticas em turismo 

Inovação e qualificação da 
gestão em turismo. social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.8 Realização de missões técnicas de benchmarking para 
conhecimento de melhores práticas em turismo 

Maior integração público-
privada para o turismo. social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.8 Realização de missões técnicas de benchmarking para 
conhecimento de melhores práticas em turismo 

Fortalecimento do Sistema 
de Gestão do Turismo. social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.8 Realização de missões técnicas de benchmarking para 
conhecimento de melhores práticas em turismo 

Qualificação da Política 
Pública de Turismo. social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.8 Realização de missões técnicas de benchmarking para 
conhecimento de melhores práticas em turismo 

Melhoria da experiência da 
visitação. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.8 Realização de missões técnicas de benchmarking para 
conhecimento de melhores práticas em turismo 

Incentivo a formatação de 
novos produtos. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.8 Realização de missões técnicas de benchmarking para 
conhecimento de melhores práticas em turismo 

Aumento da satisfação do 
usuário (morador, visitante 
e trade turístico). social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.09 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum 
Estímulo a investimentos. 

econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum 
Integração econômica. 

econômico 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum Organização e Fomento a 
Cadeia Produtiva do 
Turismo. econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 
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Eixo Ação Impacto Categoria 
Classe 

do 
impacto 

Magni
tude 

Probabi-
lidade 

Signif. 
(parcial) 

Reversi-
bilidade 

Aderên-
cia  

Significância 
final 

Mercado 
turístico 

1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum Incentivo a qualificação 
empresarial. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum Melhoria de gestão de 
recursos públicos. social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum Incentivo e reconhecimento 
de práticas sustentáveis. social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum Inovação e qualificação da 
gestão em turismo. social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum Maior integração público-
privada para o turismo. social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum Fortalecimento do Sistema 
de Gestão do Turismo. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum Qualificação da Política 
Pública de Turismo. social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum Melhoria da experiência da 
visitação. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum Incentivo a formatação de 
novos produtos. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.9 Criação de uma Rede de Turismo – Nova Mutum Aumento da satisfação do 
usuário (morador, visitante 
e trade turístico). social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.10 Desenvolvimento e implementação de plataforma e 
aplicativo digital de apoio à promoção e comercialização 
turística. 

Estímulo a investimentos. 
econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.10 Desenvolvimento e implementação de plataforma e 

aplicativo digital de apoio à promoção e comercialização 

turística. 
Integração econômica. 

econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.10 Desenvolvimento e implementação de plataforma e 

aplicativo digital de apoio à promoção e comercialização 

turística. 

Organização e Fomento a 
Cadeia Produtiva do 
Turismo. 

econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.10 Desenvolvimento e implementação de plataforma e 

aplicativo digital de apoio à promoção e comercialização 
Incentivo a qualificação 
empresarial. social 1 2 2 4 S 3 significativo 



 

305 
 

Eixo Ação Impacto Categoria 
Classe 

do 
impacto 

Magni
tude 

Probabi-
lidade 

Signif. 
(parcial) 

Reversi-
bilidade 

Aderên-
cia  

Significância 
final 

turística. 

Mercado 
turístico 

1.10 Desenvolvimento e implementação de plataforma e 

aplicativo digital de apoio à promoção e comercialização 

turística. 
Melhoria de gestão de 
recursos públicos. 

social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.10 Desenvolvimento e implementação de plataforma e 

aplicativo digital de apoio à promoção e comercialização 

turística. 
Incentivo e reconhecimento 
de práticas sustentáveis. 

social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.10 Desenvolvimento e implementação de plataforma e 

aplicativo digital de apoio à promoção e comercialização 

turística. 
Inovação e qualificação da 
gestão em turismo. 

social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.10 Desenvolvimento e implementação de plataforma e 

aplicativo digital de apoio à promoção e comercialização 

turística. 
Maior integração público-
privada para o turismo. 

social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.10 Desenvolvimento e implementação de plataforma e 

aplicativo digital de apoio à promoção e comercialização 

turística. 
Fortalecimento do Sistema 
de Gestão do Turismo. 

social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.10 Desenvolvimento e implementação de plataforma e 

aplicativo digital de apoio à promoção e comercialização 

turística. 
Qualificação da Política 
Pública de Turismo. 

social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.10 Desenvolvimento e implementação de plataforma e 

aplicativo digital de apoio à promoção e comercialização 

turística. 
Melhoria da experiência da 
visitação. 

social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.10 Desenvolvimento e implementação de plataforma e 

aplicativo digital de apoio à promoção e comercialização 

turística. 
Incentivo a formatação de 
novos produtos. 

social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.10 Desenvolvimento e implementação de plataforma e 

aplicativo digital de apoio à promoção e comercialização 

Aumento da satisfação do 
usuário (morador, visitante 
e trade turístico). social 1 1 2 2 S 3   
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Eixo Ação Impacto Categoria 
Classe 

do 
impacto 

Magni
tude 

Probabi-
lidade 

Signif. 
(parcial) 

Reversi-
bilidade 

Aderên-
cia  

Significância 
final 

turística. 

Mercado 
turístico 

1.11 Implementação do Plano “Nova Mutum - Planejamento 
de Comunicação” 

Fortalecimento do 
Posicionamento de 
Mercado. econômico 1 3 3 9 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.11 Implementação do Plano “Nova Mutum - Planejamento 
de Comunicação” 

Organização e Fomento a 
Cadeia Produtiva do 
Turismo. econômico 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.11 Implementação do Plano “Nova Mutum - Planejamento 
de Comunicação” 

Maior integração público-
privada para o turismo. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.11 Implementação do Plano “Nova Mutum - Planejamento 
de Comunicação” 

Incentivo a qualificação 
empresarial. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.11 Implementação do Plano “Nova Mutum - Planejamento 
de Comunicação” 

Aumento do uso e do fluxo 
turístico. social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.11 Implementação do Plano “Nova Mutum - Planejamento 
de Comunicação” 

Inovação e qualificação da 
gestão em turismo. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.11 Implementação do Plano “Nova Mutum - Planejamento 
de Comunicação” 

Fortalecimento do Sistema 
de Gestão do Turismo. social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.11 Implementação do Plano “Nova Mutum - Planejamento 
de Comunicação” 

Qualificação da Política 
Pública de Turismo. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.11 Implementação do Plano “Nova Mutum - Planejamento 
de Comunicação” 

Melhoria da experiência da 
visitação. social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.11 Implementação do Plano “Nova Mutum - Planejamento 
de Comunicação” 

Incentivo a formatação de 
novos produtos. social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.11 Implementação do Plano “Nova Mutum - Planejamento 
de Comunicação” 

Aumento da satisfação do 
usuário (morador, visitante 
e trade turístico). social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.12 Desenvolvimento e implementação de um programa de 
treinamento de vendas do Turismo Agrotecnológico 

Fortalecimento do 
Posicionamento de 
Mercado econômico 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.12 Desenvolvimento e implementação de um programa de 
treinamento de vendas do Turismo Agrotecnológico 

Aumento de bens e 
produtos comercializados econômico 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.12 Desenvolvimento e implementação de um programa de 
treinamento de vendas do Turismo Agrotecnológico 

Organização e Fomento a 
Cadeia Produtiva do 
Turismo econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 
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Eixo Ação Impacto Categoria 
Classe 

do 
impacto 

Magni
tude 

Probabi-
lidade 

Signif. 
(parcial) 

Reversi-
bilidade 

Aderên-
cia  

Significância 
final 

Mercado 
turístico 

1.12 Desenvolvimento e implementação de um programa de 
treinamento de vendas do Turismo Agrotecnológico 

Incentivo a qualificação 
empresarial social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.12 Desenvolvimento e implementação de um programa de 
treinamento de vendas do Turismo Agrotecnológico 

Melhoria da experiência da 
visitação social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.12 Desenvolvimento e implementação de um programa de 
treinamento de vendas do Turismo Agrotecnológico 

Inovação e qualificação da 
gestão em turismo social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.12 Desenvolvimento e implementação de um programa de 
treinamento de vendas do Turismo Agrotecnológico 

Maior integração público-
privada para o turismo social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.12 Desenvolvimento e implementação de um programa de 
treinamento de vendas do Turismo Agrotecnológico 

Incentivo a formatação de 
novos produtos;  social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.12 Desenvolvimento e implementação de um programa de 
treinamento de vendas do Turismo Agrotecnológico 

Aumento da satisfação do 
usuário (morador, visitante 
e trade turístico) social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.13 Realizar viagens de familiarização para o destino 
(famtours fampress); 

Fortalecimento do 
Posicionamento de 
Mercado econômico 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.13 Realizar viagens de familiarização para o destino 
(famtours fampress); 

Aumento de bens e 
produtos comercializados econômico 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.13 Realizar viagens de familiarização para o destino 
(famtours fampress); 

Organização e Fomento a 
Cadeia Produtiva do 
Turismo econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.13 Realizar viagens de familiarização para o destino 
(famtours fampress); 

Maior integração público-
privada para o turismo social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.13 Realizar viagens de familiarização para o destino 
(famtours fampress); 

Incentivo a qualificação 
empresarial social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.13 Realizar viagens de familiarização para o destino 
(famtours fampress); 

Melhoria da experiência da 
visitação social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.13 Realizar viagens de familiarização para o destino 
(famtours fampress); 

Inovação e qualificação da 
gestão em turismo social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.13 Realizar viagens de familiarização para o destino 
(famtours fampress); 

Incentivo a formatação de 
novos produtos social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.13 Realizar viagens de familiarização para o destino 
(famtours fampress); 

Aumento da satisfação do 
usuário (morador, visitante 
e trade turístico social 1 1 2 2 S 3   
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Eixo Ação Impacto Categoria 
Classe 

do 
impacto 

Magni
tude 

Probabi-
lidade 

Signif. 
(parcial) 

Reversi-
bilidade 

Aderên-
cia  

Significância 
final 

Mercado 
turístico 

1.14 Participação em eventos especializados visando a 
promoção do Turismo Agrotecnológico 

Fortalecimento do 
Posicionamento de 
Mercado. econômico 1 3 2 6 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.14 Participação em eventos especializados visando a 
promoção do Turismo Agrotecnológico 

Aumento de bens e 
produtos comercializados. econômico 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.14 Participação em eventos especializados visando a 
promoção do Turismo Agrotecnológico 

Organização e Fomento a 
Cadeia Produtiva do 
Turismo. econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.14 Participação em eventos especializados visando a 
promoção do Turismo Agrotecnológico 

Maior integração público-
privada para o turismo. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.14 Participação em eventos especializados visando a 
promoção do Turismo Agrotecnológico 

Incentivo a qualificação 
empresarial. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.14 Participação em eventos especializados visando a 
promoção do Turismo Agrotecnológico 

Melhoria da experiência da 
visitação. social 1 1 2 2 S 3   

Mercado 
turístico 

1.14 Participação em eventos especializados visando a 
promoção do Turismo Agrotecnológico 

Incentivo a formatação de 
novos produtos. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Mercado 
turístico 

1.14 Participação em eventos especializados visando a 
promoção do Turismo Agrotecnológico 

Aumento da satisfação do 
usuário (morador, visitante 
e trade turístico). social 1 1 2 2 S 3   

Infraestrut
ura 

2.1 Elaboração e realização de campanhas de educação 
ambiental focadas no saneamento básico. 

Sensibilização 
Socioambiental. ambiental 1 3 3 9 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.1 Elaboração e realização de campanhas de educação 
ambiental focadas no saneamento básico. 

Promoção da imagem 
urbano-ambiental. ambiental 1 3 1 3 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.1 Elaboração e realização de campanhas de educação 
ambiental focadas no saneamento básico. 

Redução de impactos 
negativos da ocupação 
territorial por meio da 
melhoria da gestão 
ambiental. ambiental 1 2 2 4 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.1 Elaboração e realização de campanhas de educação 
ambiental focadas no saneamento básico. 

Aumento da satisfação do 
usuário (morador e 
visitante). social 1 2 2 4 S 2 significativo 

Infraestrut
ura 

2.1 Elaboração e realização de campanhas de educação 
ambiental focadas no saneamento básico. 

Melhoria das condições de 
saúde da população. social 1 1 2 2 S 1   
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Eixo Ação Impacto Categoria 
Classe 

do 
impacto 

Magni
tude 

Probabi-
lidade 

Signif. 
(parcial) 

Reversi-
bilidade 

Aderên-
cia  

Significância 
final 

Infraestrut
ura 

2.2 Elaboração de programa para tratamentos alternativos 
de esgotamento sanitário em novos loteamentos. Sensibilização 

Socioambiental. 
ambiental 1 1 1 1 S 3   

Infraestrut
ura 

2.2 Elaboração de programa para tratamentos alternativos 
de esgotamento sanitário em novos loteamentos. Promoção da imagem 

urbano-ambiental. 
ambiental 1 2 2 4 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.2 Elaboração de programa para tratamentos alternativos 
de esgotamento sanitário em novos loteamentos. Valorização e conservação 

dos bens ambientais  
ambiental 1 1 3 3 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.2 Elaboração de programa para tratamentos alternativos 
de esgotamento sanitário em novos loteamentos. 

Redução de impactos 
negativos da ocupação 
territorial por meio da 
melhoria da gestão 
ambiental. ambiental 1 2 2 4 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.2 Elaboração de programa para tratamentos alternativos 
de esgotamento sanitário em novos loteamentos. 

Aumento da satisfação do 
usuário (morador e 
visitante). social 1 1 2 2 S 2   

Infraestrut
ura 

2.2 Elaboração de programa para tratamentos alternativos 
de esgotamento sanitário em novos loteamentos. Melhoria das condições de 

saúde da população. 
social 1 1 2 2 S 3   

Infraestrut
ura 

2.3 Elaboração e implantação de projeto de qualificação do 
Parque Nove Lagoas. Aumento de área verde 

urbana. 
ambiental 1 2 3 6 S 2 significativo 

Infraestrut
ura 

2.3 Elaboração e implantação de projeto de qualificação do 
Parque Nove Lagoas. 

Incentivo ao 
reconhecimento dos bens 
socioambientais. ambiental 1 3 2 6 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.3 Elaboração e implantação de projeto de qualificação do 
Parque Nove Lagoas. 

Acúmulo e produção de 
resíduos nos espaços 
públicos. ambiental -1 2 1 2 S 3   

Infraestrut
ura 

2.3 Elaboração e implantação de projeto de qualificação do 
Parque Nove Lagoas. 

Aumento dos valores de 
bens imóveis nas áreas de 
interesse turístico. econômico -1 2 2 4 N 2 significativo 
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Eixo Ação Impacto Categoria 
Classe 

do 
impacto 

Magni
tude 

Probabi-
lidade 

Signif. 
(parcial) 

Reversi-
bilidade 

Aderên-
cia  

Significância 
final 

Infraestrut
ura 

2.3 Elaboração e implantação de projeto de qualificação do 
Parque Nove Lagoas. Manutenção de estrutura 

pública implantada. 
econômico -1 2 2 4 N 2 significativo 

Infraestrut
ura 

2.3 Elaboração e implantação de projeto de qualificação do 
Parque Nove Lagoas. Aumento de áreas de lazer 

para a população. 
social 1 3 3 9 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.3 Elaboração e implantação de projeto de qualificação do 
Parque Nove Lagoas. Melhoria da experiência da 

visitação. 
social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.3 Elaboração e implantação de projeto de qualificação do 
Parque Nove Lagoas. 

Aumento da satisfação do 
usuário (morador e 
visitante). social 1 3 3 9 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.3 Elaboração e implantação de projeto de qualificação do 
Parque Nove Lagoas. Incentivo a formatação de 

novos produtos turísticos. 
social 1 1 1 1 S 3   

Infraestrut
ura 

2.3 Elaboração e implantação de projeto de qualificação do 
Parque Nove Lagoas. 

Qualificação Urbana 
concentrada nas áreas de 
maior valor imobiliário social -1 3 3 9 N 2 significativo 

Infraestrut
ura 

2.4 Elaboração de projeto e implantação da qualificação do 
desenho urbano e acessos do trecho urbano da BR 163 

Impactos temporários com 
as obras - poluição sonora, 
poluição do ar, poluição 
hídrica e 
congestionamento. ambiental -1 2 3 6 S 1 significativo 

Infraestrut
ura 

2.4 Elaboração de projeto e implantação da qualificação do 
desenho urbano e acessos do trecho urbano da BR 163 

Melhoria da experiência da 
visitação. social 1 3 3 9 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.4 Elaboração de projeto e implantação da qualificação do 
desenho urbano e acessos do trecho urbano da BR 163 

Aumento da satisfação do 
usuário (morador e 
visitante). social 1 3 3 9 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.4 Elaboração de projeto e implantação da qualificação do 
desenho urbano e acessos do trecho urbano da BR 163 

Melhoria das condições de 
acesso. social 1 3 3 9 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.4 Elaboração de projeto e implantação da qualificação do 
desenho urbano e acessos do trecho urbano da BR 163 

Aumento da segurança de 
moradores e turistas. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.4 Elaboração de projeto e implantação da qualificação do 
desenho urbano e acessos do trecho urbano da BR 163 

Qualificação Urbana 
concentrada nas áreas de 
maior valor imobiliário social -1 2 3 6 N 2 significativo 
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Eixo Ação Impacto Categoria 
Classe 

do 
impacto 

Magni
tude 

Probabi-
lidade 

Signif. 
(parcial) 

Reversi-
bilidade 

Aderên-
cia  

Significância 
final 

Infraestrut
ura 

2.5 Elaboração de projeto e implantação da requalificação do 
edifício do terminal rodoviário. 

Melhoria da experiência da 
visitação. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.5 Elaboração de projeto e implantação da requalificação do 
edifício do terminal rodoviário. 

Aumento da satisfação do 
usuário (morador e 
visitante). social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.5 Elaboração de projeto e implantação da requalificação do 
edifício do terminal rodoviário. 

Melhoria das condições de 
acesso. social 1 1 2 2 S 3   

Infraestrut
ura 

2.6 
 

Elaboração de projeto e implantação da Sinalização 
Cicloviária 

Utilização de alternativas 
de transporte menos 
poluentes. ambiental 1 2 2 4 S 2 significativo 

Infraestrut
ura 

2.6 
 

Elaboração de projeto e implantação da Sinalização 
Cicloviária 

Diversificação de estruturas 
para uso social. social 1 1 2 2 S 2   

Infraestrut
ura 

2.6 
 

Elaboração de projeto e implantação da Sinalização 
Cicloviária 

Melhoria das condições de 
saúde da população. social 1 1 2 2 S 2   

Infraestrut
ura 

2.6 
 

Elaboração de projeto e implantação da Sinalização 
Cicloviária 

Melhoria da experiência da 
visitação. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.6 
 

Elaboração de projeto e implantação da Sinalização 
Cicloviária 

Melhoria das condições de 
acesso. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.6 
 

Elaboração de projeto e implantação da Sinalização 
Cicloviária 

Aumento da segurança de 
moradores e turistas. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.6 
 

Elaboração de projeto e implantação da Sinalização 
Cicloviária 

Incentivo a formatação de 
novos produtos turísticos. social 1 2 1 2 S 3   

Infraestrut
ura 

2.6 
 

Elaboração de projeto e implantação da Sinalização 
Cicloviária 

Melhoria da experiência da 
visitação. social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.7 E l a b o r a ç ã o  e  i m p l a n t a ç ã o  d o  p r o j e t o  d e  a m p l i a ç ã o  

d e  s i s t e m a  d e  s e g u r a n ç a  u r b a n a  p o r  m e i o  d e  

v i d e o m o n i t o r a m e n t o .  

Melhoria da experiência da 
visitação. 

social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Infraestrut
ura 

2.7 Elaboração e implantação do projeto de ampliação de 
sistema de segurança urbana por meio de 
videomonitoramento.. 

Aumento da segurança de 
moradores e turistas. 

social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.1 Reestruturação organizacional e funcional da Secretaria 
de Indústria, Comércio e Turismo 

Aumento da capacidade de 
financiamento e captação 
de recursos para o turismo econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.1 Reestruturação organizacional e funcional da Secretaria 
de Indústria, Comércio e Turismo 

Melhoria de gestão de 
recursos públicos social 1 3 3 9 S 3 significativo 
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Eixo Ação Impacto Categoria 
Classe 

do 
impacto 

Magni
tude 

Probabi-
lidade 

Signif. 
(parcial) 

Reversi-
bilidade 

Aderên-
cia  

Significância 
final 

Institucion
al 

3.1 Reestruturação organizacional e funcional da Secretaria 
de Indústria, Comércio e Turismo 

Qualificação da Política 
Pública de Turismo; social 1 3 3 9 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.1 Reestruturação organizacional e funcional da Secretaria 
de Indústria, Comércio e Turismo 

Fortalecimento do Sistema 
de Gestão do Turismo social 1 3 3 9 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.2 Fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo e 
Criação do Fundo Municipal do Turismo 

Aumento da capacidade de 
financiamento e captação 
de recursos para o turismo econômico 1 3 2 6 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.2 Fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo e 
Criação do Fundo Municipal do Turismo 

Melhoria de gestão de 
recursos públicos social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.2 Fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo e 
Criação do Fundo Municipal do Turismo 

Fortalecimento do Sistema 
de Gestão do Turismo social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.2 Fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo e 
Criação do Fundo Municipal do Turismo 

Maior integração público-
privada para o turismo social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano 
Criativo 

Incentivo ao 
reconhecimento dos bens 
socioambientais ambiental 1 2 1 2 S 3   

Institucion
al 

3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano 
Criativo 

Valorização dos bens 
culturais cultural 1 2 2 4 S 2 significativo 

Institucion
al 

3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano 
Criativo 

Incremento de trabalho e 
renda no turismo econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano 
Criativo 

Aumento da capacidade de 
financiamento e captação 
de recursos para o turismo econômico 1 1 2 2 S 3   

Institucion
al 

3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano 
Criativo 

interação entre a 
população local, visitantes e 
espaços públicos social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano 
Criativo 

aumento de ações de lazer 
para a população social 1 2 2 4 S 2 significativo 

Institucion
al 

3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano 
Criativo 

Participação novos grupos 
sociais na composição da 
oferta turística social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano 
Criativo 

Aumento da satisfação do 
usuário (morador, visitante 
e trade turístico) social 1 2 2 4 S 3 significativo 
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Eixo Ação Impacto Categoria 
Classe 

do 
impacto 

Magni
tude 

Probabi-
lidade 

Signif. 
(parcial) 

Reversi-
bilidade 

Aderên-
cia  

Significância 
final 

Institucion
al 

3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano 
Criativo 

Incentivo a formatação de 
novos produtos turísticos social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.3 Criação do Programa de Incentivo ao Turismo Urbano 
Criativo 

Maior integração público-
privada para o turismo social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Industria, 
Comércio e Turismo 

Aumento da capacidade de 
financiamento e captação 
de recursos para o turismo econômico 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Industria, 
Comércio e Turismo 

Melhoria de gestão de 
recursos públicos social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Industria, 
Comércio e Turismo 

Qualificação da Política 
Pública de Turismo social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Industria, 
Comércio e Turismo 

Fortalecimento do Sistema 
de Gestão do Turismo social 1 3 2 6 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.4 Capacitação para os servidores da Secretaria de Industria, 
Comércio e Turismo 

Maior integração público-
privada para o turismo social 1 1 2 2 S 3   

Institucion
al 

3.5  Implantação do sistema de pesquisa e monitoramento da 
visitação turística. 

Melhoria de gestão de 
recursos públicos social 1 1 2 2 S 3   

Institucion
al 

3.5 Implantação do sistema de pesquisa e monitoramento da 
visitação turística. 

Fortalecimento do Sistema 
de Gestão do Turismo social 1 3 3 9 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.5 Implantação do sistema de pesquisa e monitoramento da 
visitação turística. 

Melhoria da experiência da 
visitação social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.5 Implantação do sistema de pesquisa e monitoramento da 
visitação turística. 

Incentivo a formatação de 
novos produtos turísticos social 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.6  Fortalecimento da identidade sociocultural, 
socioambiental e produtiva de Nova Mutum 

Incentivo ao 
reconhecimento dos bens 
socioambientais ambiental 1 1 2 2 S 3   

Institucion
al 

3.6  Fortalecimento da identidade sociocultural, 
socioambiental e produtiva de Nova Mutum 

Sensibilização 
Socioambiental ambiental 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.6  Fortalecimento da identidade sociocultural, 
socioambiental e produtiva de Nova Mutum 

Valorização dos bens 
culturais cultural 1 2 2 4 S 3 significativo 

Institucion
al 

3.6  Fortalecimento da identidade sociocultural, 
socioambiental e produtiva de Nova Mutum 

Diversificação e valorização 
da oferta de produtos 
culturais social 1 1 2 2 S 3   


