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RESUMO 
 

 

Este trabalho aborda o cicloturismo e como esta modalidade pode contribuir como 
agente catalisador para o desenvolvimento territorial em Nova Veneza – SC. A 
proposta metodológica deste estudo teve enfoque quanti-qualitativo e exploratório-
descritivo. A amostra contou com o número total de 81 questionários dos 100 
aplicados com os cicloturistas que visitam Nova Veneza – SC. Os resultados foram 
apresentados em forma de gráficos por meio da análise dos questionários. Os dados 
quantitativos foram considerados conforme a disposição do questionário, analisando-
se primeiramente os aspectos pertinentes ao perfil e a percepção dos cicloturistas e, 
em seguida, a contribuição dada pelos mesmos para o desenvolvimento territorial. A 
análise dos dados qualitativos foi realizada através de leitura crítica. Por meio desta 
análise foram identificados os pontos que merecem maior atenção e que devem ser 
mais valorizados como contribuições para o desenvolvimento territorial. Com a análise 
foi levantado o perfil dos cicloturistas que frequentam Nova Veneza – SC, suas 
experiências, necessidades e expectativas. Os cicloturistas indicaram uma 
insatisfação com a infraestrutura oferecida em Nova Veneza – SC e pontuaram que a 
falta de ciclovias, sinalização e informações sobre o percurso são os fatores mais 
importantes e que mais deixam a desejar durante a prática desta modalidade. Com 
base nos resultados da pesquisa foi proposto um mapa com sugestão de circuito 
cicloturístico definido e organizada no território de Nova Veneza – SC.  
 

Palavras-chave: Cicloturismo. Desenvolvimento Territorial. Nova Veneza – SC. 

  



  



 

ABSTRACT 
 
 

This work deals with cyclotourism and how this modality can contribute as a catalyst 
for territorial development in Nova Veneza - SC. The methodological proposal of this 
study had a quantitative-qualitative and exploratory-descriptive approach. The sample 
counted with the total number of 81 questionnaires of the 100 applied with the 
cyclotourists who visit Nova Veneza - SC. The results were presented in graph form 
through the analysis of the questionnaires. The quantitative data were considered 
according to the questionnaire, analyzing first the aspects pertinent to the profile and 
the perception of the cyclotourists and, then, the contribution given by them to the 
territorial development. The analysis of the qualitative data was performed through 
critical reading. Through this analysis were identified the points that deserve more 
attention and that should be more valued as contributions for territorial development. 
With the analysis was raised the profile of cyclotourists who attend Nova Veneza - SC, 
their experiences, needs and expectations. Cyclotourists noted a dissatisfaction with 
the infrastructure offered in Nova Veneza - SC and pointed out that the lack of cycle 
paths, signage and information on the course are the most important factors and that 
leave more to be desired during the practice of this modality. Based on the results of 
the research it was proposed a map with suggestion of a cyclotouristic route defined 
and organized in the territory of Nova Veneza - SC.  

.  
 

Keywords: Cyclotourism. Territorial Development. Nova Veneza – SC. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha de Nova Veneza como área de estudo se deve ao sincero desejo de 

colaborar com o desenvolvimento deste território com raízes italianas tão fortes e ao 

fato de ser esta a cidade natal desta autora. Embora haja no estado de Goiás um 

Município chamado Nova Veneza bem como, um distrito no Estado de São Paulo, a 

pesquisa abordará unicamente o território de Nova Veneza em Santa Catarina. Este 

território está localizado na região sul de Santa Catarina (SC) que, segundo Dantas e 

Goulart et. al. (2005), compõe a bacia do rio Araranguá junto aos demais territórios de 

Criciúma, Siderópolis, Treviso, Cocal do Sul, Içara, Forquilhinha, Maracajá, 

Araranguá, Arroio do Silva, Meleiro, Turvo, Ermo, Jacinto Machado, Morro Grande e 

Timbé do Sul.  

A paisagem do território de Nova Veneza se destaca sob vários aspectos. Por 

exemplo, o principal rio que corta a cidade, o Rio Mãe Luzia, apresenta uma coloração 

amarelada e, conforme Dantas e Goulart et al. (2005), essa coloração se deve aos 

resquícios das atividades de mineração de carvão que estavam sendo exploradas a 

todo vapor no século XX. Outro exemplo de destaque da paisagem é o cenário de 

agricultura com vastas extensões de plantação de arroz e milho que expõem sua força 

econômica.  

A economia do território também está atrelada à agricultura familiar que 

contribui para o mercado econômico interno, sendo esta também um reflexo na 

paisagem local.  

De acordo com Scarabelot e Schneider (2014), o regime familiar de produção, 

a diversificação de sua base produtiva combinando produtos vegetais com a criação 

de animais se estabelece como uma característica central do território. Existe também 

formas modernas de produção de aves no sistema de integração agroindustrial que 

convivem com práticas tradicionais de produção e autoconsumo através da 

articulação com mercados locais e redes mercantis informais. 

Com base nos dados do território, as principais atividades econômicas são 

provenientes dos setores da agricultura, avicultura e metal-mecânico. Entretanto, 

Nova Veneza, por se tratar de um território de colonização italiana e se manter fiel às 

tradições, também se destaca no turismo gastronômico, com empreendimentos 

principalmente advindos das famílias locais. Recentemente, Nova Veneza recebeu do 

governo estadual, através da Lei 12.789, o título de Capital Catarinense da 
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Gastronomia Típica Italiana, destacando-se no cenário regional também pelo turismo 

gastronômico. 

Atualmente, Nova Veneza vem ganhando visibilidade regional por outro atrativo 

turístico, além do gastronômico, o cicloturismo. Esta atividade é recente e surgiu no 

território de forma espontânea pelos próprios cicloturistas. Com base em observações 

empíricas, nos últimos anos, constata-se a presença cada vez mais intensa de 

cicloturistas que circulam pelo território de Nova Veneza todos os dias.  

Nesse contexto, o cicloturismo adquire destaque por constituir um segmento 

capaz de unir o contato com a natureza, a atividade física e a experiência do turista 

em um só elemento. O cicloturismo é uma atividade de turismo que tem como 

elemento principal a realização de roteiros de bicicleta (ABNT, 2008).  

De acordo com Carvalho et al. (2013) o cicloturismo apresenta-se como uma 

modalidade do setor turístico que movimenta diversos outros segmentos, como, por 

exemplo: turismo rural, ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural e 

gastronômico – uma vez que seus praticantes, os cicloturistas, estão dispostos a 

conhecer novos destinos e a usufruir da estrutura turística em cada região de destino. 

Diante destes fatos, Lohmann, Fraga e Castro (2013) expõem que os estudos 

sobre o uso da bicicleta atrelado ao turismo estão cada vez mais em evidência, tanto 

nas esferas acadêmicas e empresariais, quanto públicas. O cicloturismo pode 

conquistar seu espaço como um catalisador de investimentos. Este segmento do 

turismo já é reconhecido pelos órgãos públicos de alguns países da Europa, América 

do Norte e Oceania.  

Na América do Sul, especialmente no Brasil, o cicloturismo é uma atividade 

recente e em crescimento, mas ainda pouco explorada e organizada. Assim, torna-se 

fundamental que haja novos estudos visando explorar como a temática bicicleta e 

turismo é tratada nas políticas públicas em diferentes cenários. No âmbito nacional, 

esta modalidade vem se desenvolvendo muito rapidamente, sendo que já é possível 

observar rotas para o cicloturismo em vários territórios do país. Considerando-se o 

território de Nova Veneza, embora este ainda não tenha uma rota cicloturística 

definida, a atividade exercida no local se caracteriza de forma espontânea. 

Neste contexto, as informações apontadas acima e o consequente interesse 

dos cicloturistas em optar por Nova Veneza para realizar esta atividade são o que 

motiva esta pesquisa. Desta forma, este trabalho aborda como o cicloturismo pode 

potencializar o desenvolvimento territorial de Nova Veneza, identificando-se o perfil 
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dos cicloturistas que escolhem o referido território como destino para a prática desta 

modalidade.  

Para alcançar o objetivo de reconhecer como o cicloturismo pode fortalecer o 

desenvolvimento territorial em Nova Veneza e identificar o perfil destes cicloturistas, 

foram utilizados questionários aplicados com os atores do cicloturismo que circularam 

pelo referido território de estudo.  

Como base bibliográfica desta pesquisa, foi abordado o conceito de 

desenvolvimento territorial advindo dos autores que se estabeleceram na ciência 

geográfica pelos seus estudos diante do conceito de território. A pesquisa ainda conta 

com um resgate preliminar da restrita bibliografia disponível na literatura acadêmica 

sobre o cicloturismo no cenário estadual.  

Como produto final deste estudo, apresenta-se um mapa com uma sugestão 

de circuito organizado a ser estabelecido oficialmente no roteiro turístico de Nova 

Veneza, contemplando as respostas dos questionários e tendo como base a visão de 

Fonseca (2009), na qual expõe que roteiros de cicloturismo bem estruturados podem 

contribuir com o aceleramento do desenvolvimento dessa atividade em um 

determinado destino. E, consequentemente, oferecendo ao cicloturista um trajeto mais 

seguro, agradável e bem sinalizado, gerando oportunidades para a vinda de novos 

cicloturistas. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar como o cicloturismo pode potencializar o desenvolvimento territorial em 

Nova Veneza – SC. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Caracterizar como o cicloturismo se constitui atualmente nos cenários estadual e 

local; 

b) Traçar o perfil dos cicloturistas que escolhem Nova Veneza – SC como destino 

para a prática do cicloturismo a fim de demonstrar a existência de uma 

representatividade espontânea para esta modalidade turística;  

c) Oferecer parâmetros para a criação de um circuito organizado no território de 

Nova Veneza. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DE NOVA VENEZA – SC 

 

2.1. LOCALIZAÇÃO 

 

Nova Veneza, enquanto território, é composta pelos distritos de São Bento 

Baixo e Nossa Senhora de Caravaggio, caracterizando-se como a área de 

abrangência deste estudo. De colonização italiana, localizada no sul do Estado de 

Santa Catarina/Brasil, fisicamente faz divisa com Siderópolis, Criciúma, Forquilhinha, 

Meleiro e Morro Grande, fazendo também divisa com a cidade de São José dos 

Ausentes em uma estreita faixa de contato com o Estado do Rio Grande do Sul. Sua 

localização geográfica se encontra na Latitude 28º 38' 12" S e Longitude 49º 29' 52" 

W, com uma Altitude de 74m do nível do mar e possui uma área de 290,6 Km². O 

território está localizado a 230km da capital Florianópolis, ao sul. 

Existem diferentes trajetos para se chegar ao território, porém o mais comum é 

o acesso rodoviário por meio da Rodovia Mário Covas, mais conhecido por BR 101, 

que faz conexão com a SC 455 (Rodovia Deputado Paulino Búrigo) no território de 

Içara, chegando até Criciúma. A partir de Criciúma, segue-se pela Avenida Jorge Elias 

de Lucca, seguindo diretamente para Avenida Centenário e Rua Álvaro Catão, que faz 

a conexão rodoviária com Nova Veneza. Em Nova Veneza, utiliza-se a Avenida Luiz 

Lazzarin, a Rodovia José Spillere e a SC 446 (Rodovia Governador Irineu 

Bornhausen) para acessar a região central do território.  
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Figura 1 – Localização do território de Nova Veneza – SC 

 
Fonte: ArcGIS, 2018 

 

Figura 2 – Limite Municipal de Nova Veneza – SC 
 

 
 

Fonte: ArcGIS, 2017 
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2.2. ASPECTOS DA HISTÓRIA E DA ECONOMIA 

 

O território é herdeiro da cultura e tradições italianas dos antigos imigrantes. 

Nova Veneza foi a primeira colônia de imigrantes italianos instalada no Brasil 

República, em 1891.  

Diante do histórico da imigração italiana, Bortolotto (2012) expõe as 

dificuldades que os italianos estavam enfrentando em seu país durante o período da 

emigração. 

 

Era a fome que empurrava os camponeses para fora da pátria ou, se não a 
fome, a desocupação e as precárias condições de vida e de trabalho aos 
quais a chegada na Itália do estado liberal unitário havia reduzido as 
populações rurais. Subalimentação, pelagra, sobrecarga de trabalho, 
recompensas e salário irrisórios, habitação insalubres, etc., constituíam uma 
regra constante de vida para os habitantes dos campos no fim do século 
(SABBATINI; FRANZINA, 1977 apud BORTOLOTTO, 2012, p. 26). 

 

Bortolotto (2012) ainda expõe como se deu o processo de emigração dos 

italianos até estarem em solo brasileiro e fundarem a Colônia de Nova Veneza na 

região. Estes emigrantes advinham, em grande maioria da região de Vêneto: 

 

Esta região tem vastas áreas de colinas e montanhas, como nas províncias 
de Vicienza, Treviso e Belluno, e várias áreas de planícies, como nas 
províncias de Padova, Verona, Rovigo e Venezia. E, no Vêneto, a 
propriedade obedecia o seguinte critério:  pequenas e médias propriedades 
nas regiões de montanha e colinas; grandes propriedades, já com caráter 
capitalista, nas regiões de planície (ALVIM, op. cit. p. 28 apud 
BORTOLOTTO, 2012, p. 26). 
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Figura 3 – Vêneto e Lombardia, principais regiões dos imigrantes italianos de Nova                 
Veneza 

 

 
 
Fonte: BORTOLOTTO, Z. H. História de Nova Veneza. 2. ed. Florianópolis: Insular, 2012, p. 27  

 

Conforme Bortolotto (1992), Nova Veneza enquanto colônia no sul de Santa 

Catarina tem seu surgimento na história no ano de 1891. Foi no ano de 1890 que o 

governo do Brasil fez um acordo com a empresa Angelo Fiorita & Cia. com a finalidade 

de construir 20 povoados agrícolas e trazer da Europa imigrantes para povoar o que 

seriam hoje os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito 

Santo, Bahia e São Paulo: 

 

Aproveitando-se do que permitia a Lei de Gilcério, a empresa norte-
americana Angelo Fiorita & Cia., com sede no Rio de Janeiro, então Capital 
da República, celebrou um contrato com o governo da União, em 22 de 
outubro de 1890, pelo qual se comprometia erguer 20 povoações agrícolas e 
introduzir um milhão de imigrantes europeus nos estados de Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia 
(BORTOLOTTO,1992, p. 17).  

 

Ainda segundo Bortolotto (1992), a Colônia de Nova Veneza começou a existir 

em janeiro de 1891, com os trabalhos de medição dos lotes, aberturas de estradas e 

construção de galpões e casas. O autor ainda ressalta que nesse ano não havia 

chegado nenhum imigrante, mas a Colônia já estava sendo desenhada. Existem fortes 

indícios na história de que os primeiros imigrantes italianos chegaram à Colônia de 

Nova Veneza em junho de 1891 por meio de Miguel Napoli, italiano original da Sicília, 

que veio antes, em janeiro deste mesmo ano, e comandou a abertura de estradas, a 

demarcação das terras e a construção de uma serraria para receber os colonos, num 
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total de 400 famílias. Em outubro chegaram mais 500 famílias de italianos, oriundas 

das regiões de Veneza e de Bergamo, e fundaram a colônia, embora não haja registro 

do número exato de pessoas que constituíam essas famílias. Os colonos construíram 

casas de pedras (figura 5), ainda encontradas na região e que hoje são monumentos 

turísticos do território.  

Neste contexto da história de imigração é necessário mencionar que quando 

os imigrantes italianos chegaram no território da futura Colônia de Nova Veneza, o 

território já era habitado pelos índios Carijós, na região da encosta da Serra Geral. 

Conforme Bortolotto (2012), os índios eram chamados de “bugres” pelos imigrantes. 

Diante da chegada das famílias italianas, os índios Carijós perceberam a destruição 

da floresta e do seu território, até então pacífico, o que ocasionou uma revolta por 

parte dos índios. Por eventuais discórdias, ocorreram disputas de terras entre colonos 

e indígenas. Houve a tentativa de aproximação por parte dos indígenas para com os 

imigrantes italianos mais isolados, porém, os indígenas “[...] eram temidos como as 

feras, ou mesmo, mais que elas. Caçados impiedosamente sob os olhares 

complacentes dos poderes da igreja, os índios foram dizimados na região.” 

(BORTOLOTTO, 2012. p. 99) Essas tentativas de aproximação foram relatadas nos 

jornais da época. Entretanto, todas as tentativas foram fracassadas e os indígenas 

capturados e mortos. Fatos históricos comprovam que o povo indígena foi 

desaparecendo rapidamente da região. 

 

BUGRES – Conta-nos pessoa recém-chegada do sul do Estado que tem 
aparecido alguns bandos de bugres na serra de São Bento e na colônia 
Urussanga tendo feito mortes, como seja a de uma brasileira e a de uma 
velha italiana no Rio Maior. (JORNAL O ESTADO, Florianópolis, 10/05/1896 
apud BORTOLOTTO, 2012, p. 99-100). 

 

Ainda, o mesmo autor relata a perseguição que foi feita com o gentio, a ponto 

de “abandonarem” quatro crianças da tribo e fugirem para outro território nas 

redondezas: 

 

[...] chegaram ontem a esta capital, 4 bugrinhos, da tribo dos botocudos, 
apanhados nas selvas do Araranguá, próximo ao rio Manoel Alves, distante 
uma légua e meia da vila do mesmo nome. Regulam de 3 a 7 anos, sendo 
uma menina e três meninos. Segundo fomos informados por pessoa 
insuspeita vinda do mesmo território, não houve, felizmente, da parte da 
turma que se organizou para afugentar os silvícolas de sua vizinhança, atos 
de selvageria. Cerca de 30 bugres surpreendidos pela turma de moradores 
daquela região, quando roubavam gado vaccum e suínos, abandonaram seis 
crianças, dois ficaram aos cuidados de famílias residentes naquele território, 
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internando-se nas selvas e deixando arcos, flechas, balaios e outros objetos. 
(Arq. Públ. do Est. Ofic. Div. Vol.1 apud BORTOLOTTO, 2012, p. 101).  

 

Diante das controvérsias dos fatos, a realidade ia se manifestando de forma 

verdadeira. Bortolotto (2012) expõe que nos anos de 1910, o jornal Folha do 

Commercio de Florianópolis, em sua edição de 16 de setembro, publicou um artigo 

assinado pelo capitão Pedro Toulois, no qual, além de reconhecer o extermínio dos 

índios, condena o trabalho remunerado na época de matar “bugres”, os chamados 

“bugreiros”. Segue o resumo do artigo retirado da obra de (BORTOLOTTO,2012, p. 

102): 

 

BUGREIROS: em regra o homem é produto do meio sofrendo 
consequentemente o influxo das ideias dominantes. Resiste contra o meio 
[...] 
O homem do povo, quase sempre pouco ilustrado, pensa como as classes 
superiores e não deve, por isso, ser condenado. 
O bugreiro é um homem que tem a convicção que o bugre deve ser 
exterminado, sendo em regra pagos pelos governos, que acobertam seus 
crimes. 
No ponto de vista relativo é um homem digno, porque expõe sua vida em 
defesa dos civilizados cumprindo ordens dos poderes públicos.  
No ponto de vista moral é condenável porque é assassinato de seu 
semelhante. 
É dever verbear o procedimento dos bugreiros, mas, como tal, devemos 
considerar, [...] aqueles que custeiam com dinheiro público, tais batidas. [...] 
Ass. Pedro Toulois. 

 

Com a exterminação de alguns e a fuga de outros índios Carijós, o território da 

colônia estava livre para ser explorado e os imigrantes italianos poderiam continuar 

vivendo na colônia de forma mais pacífica.  

Segundo Scarabelot e Schneider (2014), neste momento de colonização do 

país, o sistema colonial caracterizava-se pela manutenção de uma forte autonomia de 

reprodução social, com produção diversificada para o consumo e inexpressiva venda 

de excedentes. 

Segundo o sítio Portal Veneza (2017), inicialmente o Distrito criado com a 

denominação de Nova Veneza, pela lei municipal nº 123, do ano de 1912, era de 

subordinação à Araranguá. Nos quadros de apuração do Recenseamento geral de 

1920, o distrito de Nova Veneza se configura no território de Araranguá. 

Os estudos de Scarabelot e Schneider (2014) afirmam que entre os anos de 

1930 a 1960, o território de Nova Veneza viveu um período de especialização e 

expansão com a ampliação das áreas cultivadas, o que ocasionou uma oportunidade 
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de maior comercialização de excedentes. Este processo resultou em uma crise do 

sistema produtivo local.  

Neste momento da história, conforme dados do sítio Portal Veneza (2017), por 

volta do ano de 1933, o distrito de Nova Veneza passa a fazer parte de Cresciúma, 

pela lei estadual nº 1516, do ano de 1925, transfere o distrito de Nova Veneza de 

Araranguá para Cresciúma. No período de 1944 até 1948, o distrito de Nova Veneza 

permanece como território de Cresciúma. No ano de 1958 Nova Veneza se constitui 

como distrito sede. Amparado pela lei estadual nº 348, do ano de 1958, o território 

emancipou-se e desmembrou-se de Cresciúma. Em divisão territorial do ano de 1960, 

o território de Nova Veneza é constituído de distrito sede e, amparando-se na lei 

estadual nº 1021, do ano de 1965, é criado o distrito de São Bento Baixo e anexado 

ao território de Nova Veneza. Até a divisão territorial datada em 1979, o território era 

constituído por dois distritos: Nova Veneza e São Bento Baixo. Em 1995, o território 

foi constituído por três distritos: Nova Veneza, Nossa Senhora do Caravaggio e São 

Bento Baixo.  

Este período, que compreende entre 1960 a 1990, revelou-se como um 

momento de passagem entre o sistema de produção colonial para um sistema 

baseado na produção especializada de algumas culturas e a utilização de insumos na 

área industrial, de acordo com estudos históricos de Scarabelot e Schneider (2014). 

 

O início dos anos 1960 mostra um aprofundamento no processo de 
mercantilização tornando-se visível a externalização das unidades familiares. 
O meio rural foi tomado por uma nova atmosfera de relações sociais que, 
gradativamente, passou a redefinir o conjunto de noções estratégicas que as 
famílias de agricultores desenvolvem acerca do que consideram o melhor 
modo de organizar suas unidades de produção. Essas mudanças provocaram 
alterações significativas nas cadeias agroalimentares do território e nesse 
contexto de mudanças, por volta de 1985 o modelo revela seus limites 
(SCARABELOT; SCHNEIDER, 2014, p.113-114). 

 

Assim, conforme Scarabelot e Schneider (2014), no final da década de 1980, o 

mercado de commodities limitou a produção local devido às novas exigências, o que 

gerou uma exclusão das principais cadeias agroindustriais e a queda na renda das 

atividades tradicionais dos pequenos produtores (milho e feijão). Como consequência, 

agricultores familiares e suas organizações produziram mobilizações com o intuito de 

desenvolver meios alternativos de retomar o acesso aos mercados. Este movimento 

consolidou-se com a expansão para novas atividades e com a formação de pequenas 

agroindústrias familiares rurais. Entretanto, este novo processo desencadeou uma 
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perda nas relações sociais do Território, pois anteriormente, os agricultores eram 

adeptos à prática de produzir, trocar ou vender alimentos para seus parentes, 

vizinhança e amizade. “Essa prática sofreu alterações a partir do final da década de 

1990 quando se intensificaram relações mercantis no território e região, 

acompanhadas pelo crescente consumo de alimentos industrializados” 

(SCARABELOT; SCHNEIDER, 2014, p. 121). Este período foi marcado, segundo 

Scarabelot e Schneider (2014), por uma forte pressão das áreas sanitária, ambiental 

e de tributos, exigindo a legalização das agroindústrias familiares e dos processos de 

mercados das famílias rurais diante dos mercados e produções artesanais. 

 

Uma das consequências desse processo que se consolida com as cadeias 
agroalimentares curtas é que elas acentuaram a dinamização tanto da 
economia urbana como da rural, favorecendo a acumulação de capital no 
território por meio da sinergia de ações associadas ao turismo gastronômico, 
étnico e cultural que por sua vez reivindica o incremento à produção e 
comercialização de alimentos típicos com qualidade diferenciada 
(SCARABELOT; SCHNEIDER, 2014, p. 121). 

 

 Nesse sentido, os estudos históricos de Scarabelot e Schneider (2014) 

destacam que até o final dos anos 1990 Nova Veneza teve a sua imagem vinculada a 

uma economia com base na agricultura, especialmente a rizicultura. Também era 

reconhecida pela indústria metalúrgica, de confecções e, de maneira mais introvertida, 

pela venda dos vinhos, gastronomia e artes ligadas à cultura italiana.  

 

Diante do cenário atual, boa parte dos agricultores está atrelada à agricultura 
convencional, na qual participam como ‘anônimos’ fornecedores de matéria-
prima para os complexos agroindustriais, onde é comum encontrar famílias 
que lutam desmedidamente para assegurar-se no grupo que atua em 
consonância com esse modelo (SCARABELOT; SCHNEIDER, 2014, p. 120-
121). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Plantação de arroz no interior de Nova Veneza 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

Dos anos 1990 até os dias atuais, os estudos contemplados pelos autores 

Scarabelot e Schneider (2014) revelam um novo perfil na agricultura de Nova Veneza. 

As mudanças demonstram o surgimento de pelo menos três grupos diferenciados de 

agricultores: 

 

 O primeiro é um grupo de agricultores familiares que estão inseridos em um 
sistema agroalimentar convencional produzindo arroz e aves. O segundo 
grupo é formado por uma gama de propriedades cuja característica principal 
é a sobrevivência a partir de rendas e atividades não agrícolas, 
especialmente pluriativos e aposentados. O terceiro grupo é formado pelo 
menor grupo de famílias e busca viver da agricultura e de atividades de 
agregação de valor, vendendo seus produtos para mercados locais e 
regionais (SCARABELOT; SCHNEIDER, 2014, p. 114-115). 

 

Estas três tipologias de agricultores identificados geram reflexos na paisagem 

e na economia atual do território. São visíveis, ao adentrar na zona rural, os três perfis 

de agricultores. Aquele que compõe o primeiro grupo possui seu próprio aviário para 

fornecer aves para as indústrias de grande porte da região, da mesma forma os 

agricultores que possuem suas próprias terras e utilizam-se de grandes maquinários 

para a colheita do arroz. Posteriormente vendem o produto para as grandes empresas 

de arroz da região. Ainda, há aquelas famílias que vivem da agricultura familiar e que 

também compõem a paisagem do território atualmente, tanto para sua fonte de renda 

e complementação, como para sua subsistência.  

 

Por outro lado, a partir das dificuldades e reação do grupo de agricultores que 
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investiu nos processos de agregação de valor através das agroindústrias familiares, 

percebe-se sinais de crescente diversificação da economia no território 

(SCARABELOT; SCHNEIDER, 2014).  

Segundo Scarabelot e Schneider (2014), existe uma visão já estabelecida pelos 

gestores públicos, técnicos, agricultores, consumidores, empreendedores privados e 

até mesmo por grande parte dos moradores do território de Nova Veneza que fortalece 

as características tradicionais da cultura italiana.  

 

 Ainda, na última década pode-se constatar um forte movimento voltado ao 
turismo e, com ele, o setor público passou a investir em projetos que 
envolvem o turismo alinhado à gastronomia típica, ao turismo religioso, ações 
de incremento à cultura, construção e embelezamento paisagístico de 
espaços públicos, preocupação e apoio à preservação arquitetônica dos 
prédios em estilo europeu, atenção e investimento em grupos culturais de 
dança e músicas típicas, desenvolvimento de cursos de língua italiana, cursos 
de turismo e de profissionalização de agricultores e lideranças 
(SCARABELOT; SCHNEIDER, 2014, p. 122).  

 

O território está em fase de transformações. Novos pontos turísticos foram 

estabelecidos e os já existentes estão em processo de valorização. Um importante 

destaque para o turismo local são as casas de pedra que constituem um conjunto 

arquitetônico característico do início da colonização italiana. Este conjunto foi 

restaurado no ano de 2002 e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN no ano de 2006. Compreende três casas de pedra com mais de 

115 anos construídas pelo imigrante italiano Luigi Bratti nos anos de 1891 e estão 

abertas ao público diariamente para visitações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Casas de Pedra Nono Luigi Bratti 
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Fonte: Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

A matéria prima utilizada na construção das casas foi a rocha basáltica, 

tradicional da região, por meio da técnica “cantaria” de pedras. As paredes grossas 

têm cerca de 60 cm de espessura. 

 

Figura 6 – Técnica “cantaria” em pedras 
 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

No interior das casas, encontram-se utensílios domésticos que faziam parte do 

dia a dia do colono daquela época. Encontram-se também seus instrumentos de 

trabalho, parte da sua rotina diária. 

 

Figura 7 – Local utilizado para armazenar vinhos e salame 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

Figura 8 – Tradicional quarto com o colchão feito de palha de milho 
 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

No ano de 2007, foi erguido na entrada da cidade o Pórtico que sintetiza a 

presença da italianidade trazida pelos colonizadores através de sua arquitetura 

construída em rocha de basalto, popularmente chamada de “pedra ferro”, abundante 

no território em decorrência da formação Geológica Serra Geral.  

Figura 9 – Portal de entrada na área central de Nova Veneza 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

Esta rocha basáltica foi muito utilizada nas primeiras edificações erguidas pelos 

imigrantes. A técnica de construção, denominada “cantaria de pedra”, foi retratada na 

elaboração do pórtico. Esta técnica com materiais e recursos locais era utilizada com 

maestria pelos italianos nas montanhas do norte da Itália. Os quatro arcos romanos 

fazem referência à arquitetura italiana tão influente e importante na cultura e história 

mundial. Cinco colunas sustentam os arcos sendo quatro de seção quadrada e a 

central cilíndrica, lembrando a coluna da Praça São Marcos de Veneza – Itália. Do 

mesmo modo que a original, esta sustenta sobre si o Leão. A presença do Leão de 

São Marcos no pórtico é um importante símbolo da Sereníssima República de Veneza. 

É uma peça de excepcional valor artístico e cultural, fundida em bronze e foi um 

presente da comunidade da Região do Vêneto, representando a República de Veneza. 

Os caldeirões de ferro, sobre os arcos laterais do pórtico, traduzem a saga dos 

imigrantes desde a sua partida da península itálica, gerada principalmente pela fome, 

até a conquista da América. Estes caldeirões simbolizam fundamentalmente o 

trabalho, o esforço e a dedicação dos colonizadores, que encontravam na polenta a 

reposição de suas energias tão necessárias para a labuta diária. As bandeiras, no 

ápice do arco, fazem referência ao oficializado pacto de amizade entre Nova Veneza 

e a região de Vêneto, na Itália. Sobre os arcos centrais estão as bandeiras do território, 

do Estado de Santa Catarina, do Brasil e da Itália, simbolizando os laços de união e 

amizade fortemente cultivados por seus habitantes com o país de origem.  

 

Outro atrativo turístico muito significativo para a cultura italiana de Nova Veneza 
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é a Praça Humberto Bortoluzzi, que foi revitalizada recentemente, porém manteve 

alguns monumentos históricos. Nesta praça há a Roda d’água,  monumento em 

homenagem às famílias colonizadoras do território – construída para comemorar o 

centenário de colonização, com placas onde estão gravados os sobrenomes das 

famílias que fundaram a antiga colônia de Nova Veneza. 

 

Figura 10 – Roda d’água 
 

  
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

Ainda, no contexto de revitalização da praça central, em 2016, a Prefeitura 

Municipal de Nova Veneza (PMNV) entregou para a comunidade uma nova ponte para 

pedestres, intitulada Ponte dei Morosi (ponte dos namorados), sendo que este novo 

ponto turístico se tornou convidativo para os casais deixarem seu cadeado preso 

como forma de representar um amor firme e eterno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 – Ponte dei Morosi 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

A revitalização da praça principal, denominada Humberto Bortoluzzi, é mais um 

exemplo de transformação e de valorização da arquitetura tradicional, visando o 

turismo.  

 

Figura 12 – Casario tradicional 
 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Coreto na Praça Humberto Bortoluzzi 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

Nesta praça, no ano de 2006, foi construído um lago especialmente para a 

colocação e ancoragem de uma gôndola, presente de Veneza. Esta gôndola é um dos 

quatros únicos exemplares existentes fora da Itália. Neste ponto turístico encontra-se 

um gondoleiro vestido a caráter recepcionando os visitantes e oferecendo-lhes 

possibilidade de registrar o momento com fotografias.  

 

Figura 14 – Gôndola na Praça Humberto Bortoluzzi 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

Além desses destaques, o sítio Santa Catarina Turismo – SANTUR (SANTUR, 

2017) aponta ainda como ponto turístico o monumento da Chaminé com altura 

superior a 20m, construído em 1925 pela Firma Bortoluzzi e localizado na praça 

batizada com seu nome. Nesta praça são realizadas as festas típicas. 
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Figura 15 – Monumento da Chaminé 
 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

É nesta Praça da Chaminé que acontece dois 

grandes eventos, que são o Carnevale di Venezia e a Festa da Gastronomia Italiana. 

Esta praça ainda conta com mais um ponto turístico, o Palazzo Delle Acque, onde 

acontece o famoso baile de máscaras. Evento este que vem sendo reconhecido em 

todo o Brasil devido a duas grandes reportagens feitas pela Rede Globo de televisão 

nos programas Mais Você e Fantástico. 
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Figura 16 – Palazzo Delle Acque 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

Figura 17 – Carnevale di Venezia  
 

 
 
Fonte: CAGNINI, Lariane. Mascarados tomam as ruas de Nova Veneza, no Sul do Estado, para o 
Carnevale di Venezia. Diário Catarinense, Florianópolis, 16 jun. 2017. 

 

O setor gastronômico também vem se destacando fortemente por meio dos 

novos empreendimentos como restaurantes, padarias, quiosques, sorveterias, hotéis, 

entre outros, que também colaboram para o desenvolvimento territorial de Nova 

Veneza. 
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Figura 18 – Culinária tradicional 
 

 
 
Fonte: PROJETO de capital da gastronomia italiana avança em Brasília. Ligado no Sul, [S.l.], 29 ago. 
2018. 

 

Outro ponto turístico do território é o casarão antigo, fundado em 1891 por 

Miguel Nápoli logo ao chegar na Colônia de Nova Veneza. Naquele tempo, a 

arquitetura do casarão encontrava-se somente no térreo e serviu de moradia ao 

fundador e sua família. Este que já foi sede da primeira Prefeitura do território por 25 

anos e de outros órgãos públicos como secretaria de cultura, biblioteca, jardim de 

infância, a primeira casa paroquial e atualmente abriga mobiliário, ferramentas e 

utensílios dos pioneiros colonizadores da região. No ano de 1991, por ocasião do 

centenário de colonização do território, as famílias organizaram uma gincana para 

arrecadar o maior número de utensílios dos antigos imigrantes. A arrecadação foi um 

sucesso e, assim, os gestores públicos homenagearam o padre italiano que 

permaneceu na colônia por muitos anos e tornou-se uma figura muito importante para 

a comunidade, dando ao museu seu nome, Museu do Imigrante Cônego Miguel 

Giacca, na estrutura do antigo casarão. Atualmente a arquitetura está composta por 

dois andares, no térreo encontra-se o Museu com cerca de 300 peças e no andar 

superior, construído na década de 1920, encontra-se o acervo de roupas tradicionais 

do Carnevale di Venezia, porém, neste andar o acesso é restrito aos funcionários. O 

museu recebe cerca de 400 visitantes por mês sendo muitos de outros estados e 

países. Anualmente, em média, 4.800 pessoas visitam o museu do imigrante. 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcsLDkl6PaAhUCCpAKHRITACsQjRx6BAgAEAU&url=http://www.ligadonosul.com.br/projeto-de-capital-da-gastronomia-italiana-avanca-em-brasilia&psig=AOvVaw1bULauJFDlDnOPat1TvdC_&ust=1523019456774669
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Figura 19 – Museu do imigrante Cônego Miguel Giacca 
 

 
  
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

Figura 20 – Utensílios do período de colonização 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

Pode-se citar ainda como ponto turístico a Igreja Matriz São Marcos, que fica 

ao lado do Museu do Imigrante. Esta começou a ser erguida com a ajuda dos próprios 

moradores tendo sido finalizada em por volta de 1912. Destaca-se que nesta época, 

a igreja era composta somente pela construção central. 

Figura 21 – Igreja Matriz São Marcos de Nova Veneza –SC 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

Posteriormente, por volta do ano de 1972, foram construídas as laterais e a 

torre, que abriga os alto-falantes utilizados para serviço de informação comunitária, 

como era feito nas pequenas cidades antigamente. Há também um relógio na torre da 

igreja vindo da Itália, por volta da década de 1920, que pode ser observado de perto 

quando se sobe os 72 degraus até o campanário, de onde se tem uma bela vista da 

cidade.  

 

Figura 22 – Acesso ao campanário na torre da igreja 
  

 
 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 
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Figura 23 – Mecanismo interno do relógio da torre da igreja 
 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

Figura 24 – Vista panorâmica da área central de Nova Veneza 
 

  
 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

A Igreja Matriz São Marcos de Nova Veneza preserva em seu interior belas 

pinturas e esculturas sacras obradas pelo artista plástico José Fernandes, mais 

conhecido na região sul pelo seu apelido “Zé Diabo”. Ainda abriga quatro sinos na sua 

torre, que ainda soam com melodias diferentes dependendo da mensagem a ser 

anunciada e com as badaladas correspondentes à hora.  
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Figura 25 – Quatro sinos da torre da Igreja 
 

 

 
 
 
   
 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

Ainda, junto ao relógio encontram-se os antigos escritos do Padre Amilcar 

Gabriel sobre o funcionamento do relógio. 

 

Figura 26 – Registro deixado na parede próximo ao relógio pelo Padre Amilcar Gabriel 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

 

Figura 27 – Vista do interior da Igreja Matriz São Marcos 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 
Figura 28 – Pinturas do artista plástico José Fernandes “Zé Diabo” no interior da igreja. 
 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

No ano de 2008, por meio da lei n.º 1.897, de 18 de junho de 2008, foi criada a 

Praça Cônego Amilcar Gabriel. Situada na Rua Antônio Remor, esquina com a Rua 

Cônego Miguel Giacca, região central de Nova Veneza, ela tem o propósito de 

homenagear o saudoso Padre Amilcar Gabriel, que esteve por mais de 50 anos na 

comunidade e faleceu em 07/06/2007.  

 
 
 
 
 
 
Figura 29 – Praça Cônego Amilcar Gabriel 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

 Nova Veneza ainda oferece outros atrativos turísticos, como as recentes 

atividades de aventura na zona rural. É possível encontrar paredões e cachoeiras 

propícias para a prática do rapel. As quatro cachoeiras mais conhecidas da região são 

as das três quedas, do Marajá, das Bromélias e do Coral. Para explorar estes lugares, 

é necessário entrar em contato com as agências de turismo locais ou diretamente com 

o proprietário do terreno que abriga as cachoeiras, uma vez que a área é particular. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30 – Cachoeira das Bromélias  
 



56 

 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

Figura 31 – Cachoeira do Coral 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

 

É perceptível a grande presença de turistas, principalmente nos finais de 

semana, que buscam os atrativos da cidade, além da gastronomia, de produtos 

coloniais, dos patrimônios históricos, das belas paisagens e do contato com a 

natureza.  

 

A construção da barragem do Rio São Bento no município vizinho de 
Siderópolis, na divisa com Nova Veneza, tornou-se um ponto turístico que 
exigiu o estabelecimento de rotas rurais que garantem acesso às 
agroindústrias familiares (SCARABELOT; SCHNEIDER, 2014, p. 122).  

 

O acesso para a barragem do Rio São Bento por Nova Veneza permite a prática 

de várias atividades de aventura como rafting, tirolesa, banhos de rio, de cachoeira e 

trilhas.  
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Figura 32 – Barragem do Rio São Bento – Município de Siderópolis 
 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

Embora a Barragem do Rio São Bento faça parte do Município vizinho de 

Siderópolis, grande parte dos turistas e cicloturistas utilizam a entrada por Nova 

Veneza, devido ao acesso mais facilitado do que por Siderópolis. Desta forma, Nova 

Veneza acaba ganhando este espaço físico e acoplando-o em seu território. Assim, o 

território de Nova Veneza estabelece relações mais intensas com a Barragem do Rio 

São Bento devido aos empreendimentos gastronômicos, aos empreendimentos, 

serviços de almoço, e de café colonial que se encontram no decorrer do percurso até 

a barragem, além da facilidade de acesso por carro ou de bicicleta.    

 

 
 
Figura 33 – Represa da barragem 
 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 
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Nova Veneza tem seu território inserido na Reserva Biológica (Rebio) Estadual 

do Aguaí junto aos Territórios de Morro Grande, Siderópolis e Treviso. Esta reserva foi 

criada em 1º de julho de 1983, através do Decreto nº 19.635. Segundo o sítio da 

Fundação de Amparo a Tecnologia e Meio Ambiente - FATMA, foi por meio deste 

decreto que se oficializou a criação da Reserva Biológica Estadual do Aguaí localizada 

nos contrafortes da Serra Geral, em altitudes que variam de 200m a 1.470m e abrange 

uma área de 7.672 hectares. “A Reserva está inserida no Bioma Mata Atlântica, um 

dos mais ameaçados em todo o mundo, com apenas 8% de sua área original em bom 

estado de conservação” (FATMA). A FATMA aponta que a Reserva Biológica do Aguaí 

destaca-se por seu relevo acidentado, pela presença de diversos cânions, pela 

diversidade de ecossistemas e pela variedade de espécies de plantas e animais. 

“Onde há vales e escarpas, a Serra Geral é coberta pela Mata Atlântica e possui 

floresta densa” (FATMA). Nos locais de grande altitude, os campos são delimitados 

por áreas de floresta nebular. Nas áreas mais altas, ocorrem os campos naturais. Nos 

vales mais protegidos dos ventos e do frio, encontra-se o desenvolvimento da floresta 

de Araucaria angustifolia. Na Reserva Biológica “Estadual do Aguaí existem inúmeras 

nascentes, contribuindo para a formação da bacia carbonífera”(FATMA). Ainda de 

acordo com o sítio da FATMA, a Rebio do Aguaí tem uma importância elementar para 

a manutenção dos recursos hídricos da região sul do Estado de Santa Catarina, 

principalmente para os Municípios que compõem a Bacia Carbonífera, uma vez que 

dois terços dos cursos d’água desta região estão comprometidos em consequência 

da poluição da exploração do carvão mineral. Alguns rios que nascem na Rebio do 

Aguaí são ainda formadores da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá, na qual está 

localizada a barragem do Rio São Bento. 

As esculturas geológicas, a imponência das montanhas, escarpas e 
chapadas, assim como os cânions e as belas cachoeiras da região são 
também um importante testemunho da história geológica do Brasil, podendo 
gerar oportunidades para alavancar a economia de toda a região através da 
ampliação e desenvolvimento do ecoturismo no entorno da Rebio (FATMA). 

 

A formação geológica da região, onde se destaca conforme a FATMA, pelo 

afloramento do Arenito Botucatu, e concede à Reserva Biológica Estadual do Aguaí 

uma importante ação na recarga do Aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios 

subterrâneos de água do mundo. 

Os ricos ecossistemas resguardados em toda esta região continuam 

pressionados por desmatamentos ilegais, queimadas de campos e pela caça. Além 
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disso, nos últimos anos, com plantio de espécies exóticas, a região dos campos se 

constitui ameaçada pelas espécies exóticas, principalmente o Pinus sp.  

Nesta Reserva foi criado o parque denominado Aguaí Santuário Ecológico, que 

segundo o sítio do parque, o nome foi inspirado na árvore Aguaí que está presente no 

parque. O parque foi criado com intuito de ser uma reserva de fácil acesso para o 

público em geral e para promover a recreação e o lazer em harmonia com o meio 

ambiente. Outro objetivo do parque é desenvolver a Educação Ambiental, contribuindo 

com o processo de humanização e preservação da natureza. Conforme o sítio o 

parque oferece atividades de aventura como, por exemplo, quatro trilhas, paredões 

para rapel, tirolesa e ainda um mirante para observação da paisagem e de aves. 

Destaca-se no parque o público considerável de cicloturistas que utilizam o espaço 

para almoço e descanso.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34 – Entrada do Aguaí Santuário Ecológico 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

Ainda, aponta o sítio do parque que o mesmo recebe atualmente um público de 

turistas de vários países, principalmente da Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, 

Portugal, Espanha, Jordânia, Austrália, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Itália e 

ainda turistas de todos os estados brasileiros.  
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Figura 35 – Tirolesa dentro do Aguaí Santuário Ecológico 

 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

Essas características demonstram a potencialidade que Nova Veneza 

apresenta para seu reconhecimento enquanto destino turístico na região sul do Brasil, 

sendo necessário valer-se de um planejamento em conformidade com as 

particularidades territoriais para que o desenvolvimento ocorra de forma consciente e 

priorizando a identidade local.  
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2.3. A PAISAGEM  

 

Com relação a definição de paisagem, a definição de Bertrand (2004) trata-se 

de uma definição clássica na área da Geografia física e abrange todas as esferas 

atuantes na paisagem, bem como a associação do tempo. Faz-se necessário a 

compreensão do conceito de paisagem para se entender como se comporta a 

paisagem do território de Nova Veneza.  

 

 

 

Bertrand (2004) expõe que a paisagem vai além do conjunto de elementos. 

 

A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. 
É, em uma determinada porção do espaço, o resultado da combinação 
dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, 
reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto 
único e indissociável, em perpétua evolução (BERTRAND, 2004, p. 141). 

 

Nesta pesquisa a definição de paisagem de Bertrand é fundamental, pois a 

paisagem que compõe o território de Nova Veneza, além dos componentes naturais 

está atrelada às relações antrópicas, bem como está relacionada com as atividades 

turísticas desenvolvidas neste espaço.  Para complementar a visão de paisagem de 

Bertrand, será utilizado também a definição de Santos (1997), que se expande para 

as percepções humanas. 

Santos (1997) expõe uma definição auxiliar ao conceito de paisagem, 

conduzindo o olhar do leitor para as relações humanas, que ocorrem na paisagem, 

dando uma característica antropológica ao conceito. 

  

A paisagem nada tem de fixo, de imóvel. Cada vez que a sociedade passa 
por um processo de mudança, a economia, as relações sociais e políticas 
também mudam, em ritmos e intensidades variados. A mesma coisa acontece 
em relação ao espaço e à paisagem que se transforma para se adaptar às 
novas necessidades da sociedade (SANTOS, 1997, p. 37). 

 

Santos (1997) ressalta o valor da individualidade de cada um diante do ato de 

observar a paisagem, isso inclui suas experiências vividas e sua personalidade. 

 

[...] tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. 
Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. 
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Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, 
odores, sons etc. (SANTOS, 1997, p. 61)  

 

Santos (1997) ensina, primeiramente, que a dimensão da paisagem é a 

dimensão da percepção, aquilo que chega aos sentidos. Isso é essencial quando se 

trata de analisar a paisagem inserida na conjuntura econômica, social e política.    

Com base no conceito elaborado, o autor expressa que a paisagem possui uma 

dimensão além da física, na qual se compõe também por sentir cheiros e ouvir sons. 

Ela vai além do que “a vista abarca”. Desta forma, Santos (1997, p. 62) diz que:  

 

A dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o que chega aos 
sentidos. [...] a percepção é sempre um processo seletivo de apreensão. Se 
a realidade é apenas uma, cada pessoa a vê de forma diferenciada; dessa 
forma, a visão pelo homem das coisas materiais é sempre deformada. 

  

O conceito proposto por Santos (1997) trata da “percepção” identificada por 

cada indivíduo, caracterizando a paisagem como algo único para cada um que a 

observa.   

Schier (2004, p. 19) complementa o ponto de vista de Santos (1997) expondo 

que, quem sabe perceber uma paisagem, consegue entender seu valor, perceber a 

importância da mesma em sua vida, criar vínculo afetivo com a mesma. 

Com base neste mesmo ponto de vista, Verdum (2008) demonstra a grande 

importância de inserir a paisagem nos estudos acadêmicos que derivam da ciência 

geográfica:  

   

A paisagem é hoje uma das categorias fundamentais do conhecimento 
geográfico. Sua inclusão nos estudos acadêmicos de geografia ocorreu nos 
primórdios da ciência, ainda assim, na arte e na pintura em particular, ela já 
se fazia presente desde a Antiguidade. Em função disto, o termo paisagem 
sugere duas maneiras diferentes para ser percebida: a objetiva e a de 
representação (VERDUM, 2008 p. 1).  

 

O mesmo autor acrescenta, em um breve apanhado, as transformações que 

permeavam o conceito de paisagem desde a sua gênese até se alcançar uma 

definição de caráter condizente com a realidade atual:  

  

Na ciência a concepção de paisagem tem se diferenciado ao longo do tempo, 
com suas associações aos termos: país, lugar, unidade territorial, porção da 
superfície da terra firme, entre outros. [...] No século XIX, que a Geografia 
começa a construir seu referencial como ciência, a paisagem é idealizada 
como o conjunto das formas que caracterizam um determinado setor da 
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superfície terrestre, passando a analisar os elementos que a compõe 
(VERDUM, 2012). 

 

Entrando no âmbito da área de estudo, segundo Dantas et al. (2005), a 

configuração da paisagem que compõe o território de Nova Veneza está atrelada à 

bacia do rio Araranguá, sendo o sopé da Escarpa da Serra Geral. 

Krebs (2004) classifica a região de entorno, “a baixada adjacente” do território 

de Criciúma, como Depressão da Zona Carbonífera Catarinense, caracterizando-a 

como uma superfície composta por processos de erosão regressiva da Escarpa da 

Serra Geral. A Depressão da Zona Carbonífera Catarinense abrange parte da sub-

bacia do rio Mãe Luzia na porção norte da bacia do rio Araranguá e caracteriza-se por 

um relevo de colinas e morros, com média a alta densidade de drenagem, situados 

no sopé da escarpa da Serra Geral. 

A Escarpa da Serra Geral compõe o plano de fundo do Cenário de Nova 

Veneza.  

A Escarpa da Serra Geral caracteriza-se por um relevo de transição de 
morfologia muito acidentada. Este imponente escarpamento, com 
aproximadamente 1.000m de desnível, apresenta direções aproximadas NE-
SW e N-S e abrange praticamente todas as cabeceiras desta bacia (KREBS, 
2004, p.  40). 

 

Figura 36 – Plantação de milho na zona rural de Nova Veneza e a escarpa da Serra 
ao fundo 

 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

De acordo com Dantas et al. (2005), esta região teve em seu passado uma 

economia relacionada à mineração de carvão que proporcionou o crescimento e 
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destaque do sul do estado no século XX. Desta forma, Criciúma destacou-se como 

um importante centro da região sul do Estado e do Brasil. A atividade mineradora na 

região sul trouxe com ela, além de novas forças produtivas, as ferrovias, como, por 

exemplo, a Estrada de Ferro Teresa Cristina. Por meio dessas ferrovias, era escoada 

a produção de carvão mineral diretamente para o porto de Imbituba, no litoral Sul de 

Santa Catarina.  

Cabe ressaltar que a atividade de mineração de carvão ainda é exercida 

principalmente na sub-bacia do rio Mãe Luzia que compõe os territórios de Criciúma, 

Siderópolis, Treviso, Cocal do Sul, Içara, Forquilhinha e Nova Veneza. Toda a porção 

central e ocidental da bacia está ocupada por extensas plantações de arroz em 

canchas. Todavia, tal rizicultura em larga escala também gera expressivos impactos 

ambientais decorrentes, principalmente, do uso indiscriminado de defensivos 

agrícolas em solos com lençol freático sub-aflorante.  

 
Figura 37 – Rio Mãe Luzia na região Central de Nova Veneza 
 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 
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3. DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

 

3.1. O CONCEITO  

 

Precedentemente à questão do desenvolvimento territorial, é necessário o 

entendimento sobre o conceito de território advindo da ciência geográfica. Este 

mesmo conceito irá servir como base para conduzir o entendimento de 

desenvolvimento territorial, voltado para a área da geografia. 

O conceito de território adotado nesta pesquisa está embasado nas colocações 

de Raffestin (1993) e é complementado por Milton Santos (1985,1988, 1999a 1999b). 

A escolha por estes autores foi devida à grande importância que ambos têm para os 

estudos da coerência geográfica e também pelos anos de trabalhos abordando o 

conceito de território. 

Em relação ao conceito de desenvolvimento territorial, neste estudo utiliza-se 

os autores Ferreira e Pessoa (2012), Delgado et. al (2007) e Paiva (2002). Salienta-

se que esses autores auxiliam a compreensão do tema relacionado ao território de 

Nova Veneza, pois abordam o conceito voltado para a ciência geográfica e tratam o 

conceito de desenvolvimento territorial de acordo com o perfil do território em estudo. 

Raffestin (1993, p. 143) norteia o conceito de território demonstrando a 

importância de se compreender que o espaço é anterior ao território: 

  

O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida 
por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. 
Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela 
representação), o ator "territorializa" o espaço. 

 

Dentro da visão indicada pelo autor, o território é analisado, principalmente, 

com viés administrativo e político, isto é, como o território nacional, espaço físico onde 

se localiza uma nação; um espaço onde se define leis, um espaço delimitado por área 

e sinalizado pelo trabalho humano com suas linhas, limites e fronteiras. De acordo 

com o mesmo autor, ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente, o 

indivíduo territorializa o espaço. Neste sentido, o conceito de território pode ser 

compreendido como sendo:  

 

[...] um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e 
que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder. [...] o território 
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se apoia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção a partir do espaço. 
Ora, a produção, por causa de todas as relações que envolve, se inscreve 
num campo de poder [...] (RAFFESTIN, 1993, p. 144).  

 

Diante da análise de Raffestin (1993), a formação do território evidencia 

relações marcadas pelo poder. Desta forma, faz-se necessário destacar uma 

categoria fundamental para o entendimento do conceito de território, que é o poder 

desempenhado por indivíduos ou grupos sem o qual não se define o território.  

Em conformidade com o conceito de território elaborado por Claude Raffestin 

(1993), Milton Santos (1985) refere-se ao território como recorte espacial, 

demonstrando que o território está inserido no espaço e o espaço no território, em um 

movimento dialético.  

 

O espaço seria um conjunto de objetos e de relações que se realizam sobre 
estes objetos; não entre estes especificamente, mas para os quais eles 
servem de intermediários. Os objetos ajudam a concretizar uma série de 
relações. O espaço é resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço, 
intermediados pelos objetos, naturais e artificiais (SANTOS, 1988, p. 141).  

 

Para Santos(1985), o território não é organizado somente pelo Estado, como 

também, não está restrito à dimensão política.  

Diante da construção do entendimento sobre território, Santos (1985) menciona 

que o território não se apresenta como forma definitiva e organizada do espaço, 

porém, há indícios que levam a crer que o território corresponde ao palco onde se 

realizam as atividades criadas a partir da herança cultural do povo que o ocupa. 

Seguindo o contexto, Santos (1988) apresenta que o território é composto por: 

agentes externos e internos; novas e antigas infraestruturas e agentes, que geram as 

rugosidades do território; e pela cooperação e conflito entre o mercado, que 

geralmente é elemento novo e externo; e o Estado, que na grande maioria do tempo 

se comporta como elemento velho e interno. 

Conforme exposto por Santos (1999), o território, para que ele possa ser 

considerado um objeto de estudo e corresponder a uma categoria de análise, ele 

precisa ser usado. Essa expansão do conceito de território para território usado leva 

em consideração os diversos processos sociais e históricos que nele se estabelecem.  

Assim, é o território que ajuda a fabricar a nação, para que a nação depois o 

afeiçoe.   

Aperfeiçoando este conceito básico de território, Santos (1999a, p. 7) 
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desenvolve um novo entendimento sobre o conceito: 

 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de 
coisas superpostas. O território tem que ser entendido como o território 
usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A 
identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território 
é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e 
espirituais e do exercício da vida. O território em si não é uma categoria de 
análise em disciplinas históricas, como a Geografia. 

 

Sendo assim, o território usado é a união entre a sua forma política e seu uso 

de apropriação, produção, ordenamento e organização pelos variados agentes que o 

compõem: as firmas, as instituições junto às relações sociais dos cidadãos.   

Santos (1999b) recomenda que a ideia de território usado é melhor utilizada 

quando se trata de um território em mudança, de um território em processo. “Se o 

tomarmos a partir de seu conteúdo, o território tem de ser visto como algo que está 

em processo.” (SANTOS, 1999b, p. 19).  

Ainda segundo o autor, o território usado: 

 

[...] é o quadro da vida de todos nós, na sua dimensão global, na sua 
dimensão nacional, nas suas dimensões intermediárias e na sua dimensão 
local [...]. Ele tem de ser visto – e a expressão de novo é de François Perroux 
– como um campo de forças, como o lugar do exercício, de dialéticas e 
contradições entre o vertical e o horizontal, entre o Estado e o mercado, entre 
o uso econômico e o uso social dos recursos. Esta última questão, hoje 
fundamental, refere-se à dissonância entre os usos econômicos e os usos 
sociais dos mesmos recursos, ou à possibilidade de produzir recursos 
(SANTOS, 1999b, p. 19-20).  

 

Assim, o conceito precisa ser interpretado como um campo com diversas 

naturezas de forças atuantes, tendo o objetivo de estabelecerem-se e continuarem 

criando uma identidade local. Complementando a explicação do conceito, o autor 

ainda demonstra as potências dessas forças que lutam para se expressar no território, 

caracterizando este como um território usado, e conclui, conforme a citação abaixo, 

que as forças advindas das instâncias econômicas possuem uma maior tendência de 

se estabelecerem e comandarem este território:   

 

Aqui faço um parêntese para sugerir que a noção de poder [econômico] não 
seja estudada somente a partir do Estado, porque, na realidade, o poder 
maior sobre o território deixa de ser do Estado e passa a ser das grandes 
empresas. A gestão do território, a regulação do território são cada vez menos 
possíveis pelas instâncias ditas políticas e passam a ser exercidas pelas 
instâncias econômicas. (SANTOS, 1999b, p. 21)  



71 

 

 

 

 

Este questionamento faz considerar que o território usado pode abranger 

diversas escalas geográficas e dimensões (x, y, z e os sentidos humanos), desta forma 

ele é considerado até onde existir uma força cultural, política, econômica e social 

atuante.  

Ainda no exercício de expansão do conceito de território, as autoras Ferreira e 

Pessoa (2012) trazem uma abordagem contextualizada com a atualidade e com 

ênfase no desenvolvimento econômico. Desta forma, o território para estas autoras se 

constitui como a base física das relações sociais entre os indivíduos e empresa, o que 

ocasiona uma organização complexa. Assim, a dimensão territorial do 

desenvolvimento está cada vez mais atrelada ao interesse dos cientistas sociais. “Um 

território representa uma trama de relações com raízes históricas, configurações 

políticas e identidades, que desempenham um papel muito importante no 

desenvolvimento econômico.” (FERREIRA; PESSOA, 2012, p. 22) 

A discussão sobre o território elaborada pelas autoras Ferreira e Pessoa (2012) 

abre portas para o entendimento de que é possível haver um planejamento para se 

desenvolver o território em questão, uma vez que conforme elas, o território passa a 

constituir um espaço estratégico para fomentar o exercício da cidadania, baseada no 

conhecimento e orientada por valores territoriais. É neste espaço que se originam os 

movimentos sociais, cria-se uma identidade cultural, exercem-se as práticas sociais e 

os processos de produção de conhecimentos, fatores indispensáveis para um 

processo de desenvolvimento mais harmônico.  

 

O termo desenvolvimento territorial (que pode ser estadual, regional, 
municipal, distrital, local etc.) indica um conjunto variado de políticas e ações 
que permitem evidenciar questões relacionadas com os sentidos atribuídos à 
noção de desenvolvimento, como levantado anteriormente, e dos seus atores 
e espaços de gestão (FERREIRA; PESSÔA, 2012, p. 24). 

  

O conceito contemplado pelas autoras expõe uma limitação política de um 

território que é composto pelas características desta nação por meio dos seus atores 

sociais. Em concomitante com Delgado et al. (2007), os autores ressaltam o valor 

social que existe entre os atores da sociedade e a elaboração de políticas públicas 

que visam o interesse da nação e seu território.  

Conforme Delgado et al. (2007), é complexa a missão de elaborar uma análise 

que abranja a complexidade das categorias como território, empoderamento, 
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empreendedorismo e sua relação com os processos sociais, políticos e econômicos 

que envolvem novos espaços de articulação de atores e políticas públicas. Ainda, as 

mesmas autoras lembram que as políticas territoriais foram estruturadas com o 

propósito de oferecerem soluções inovadoras, com respeito às políticas setoriais, 

frente aos novos ou antigos desafios da sociedade e da economia nacional, tais como 

a pobreza, a desigualdade regional ou, ainda, a emergência do desenvolvimento 

sustentável e a sua compatibilidade com o desenvolvimento econômico e social. 

Diante do discurso de Delgado et al. (2007) é possível esperançar um 

investimento entre planejamento e as políticas territoriais, o que possivelmente pode 

ocasionar um desenvolvimento voltado para os interesses deste território.  

Como resultado deste possível investimento, Paiva (2002) afirma que o 

desenvolvimento territorial fortalece os espaços locais, as micro-organizações e as 

diversas matrizes culturais, que aparecem como identidades coletivas ou subsistemas 

da ordem social estabelecida. Neste mesmo sentido, Ferreira e Pessoa (2012) 

ressaltam que o desenvolvimento territorial está atrelado ao uso efetivo das 

habilidades das comunidades e à identidade social e histórica própria e 

territorialmente delimitada. Ainda afirmam que estes laços estreitos somente são 

possíveis de ocorrerem com o incentivo ao empreendimento e gestão sustentável dos 

seus fatores potenciais, assim como pela incorporação de conhecimentos e pela 

transformação de possibilidades externas em oportunidades internas, de modo a 

solucionar problemas ou atender necessidades locais. Estas características mostram 

a real possibilidade de articulação entre as potencialidades locais e o desenvolvimento 

territorial.  

Contemplando o conceito de desenvolvimento territorial elaborado pelas 

autoras Ferreira e Pessoa (2012), o investimento em potencialidades já estabelecidas 

em um território, com base na sua história, identidade social e habilidades, é essencial 

para estabelecer um desenvolvimento territorial e promover assim uma maior 

interação entre os atores sociais, órgãos e empresas. Ainda, com uma visão mais 

ampla da relação entre território e identidade social, Delgado et al. (2007) atenta que 

é necessário ter-se em mente que essas identidades não são cristalizadas. Estes 

últimos autores afirmam que em um mesmo território pode haver várias dimensões 

dessas identidades que são acionadas de acordo com os objetivos e com as próprias 

políticas que são postas em prática no momento. Ainda, ressalta que a própria política 

territorial é formadora de uma identidade. O mesmo grupo de atores sociais pode 
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acionar diferentes identidades de acordo com seus objetivos ou espaços abertos.  

 

É consensual que o desenvolvimento territorial tem de ser pensado levando 
necessariamente em conta as dinâmicas econômicas, sociais, políticas e 
culturais endógenas ao território capacidade de impactar as características e 
a sustentabilidade dos processos de desenvolvimento. Essa, aliás, é uma das 
razões porque o território é preferido ao território como unidade de 
intervenção: o fato de o território ser uma construção social, e não 
simplesmente uma construção político administrativa – como muitas vezes 
ocorre com os territórios –, e possuir, usualmente, uma escala mais ampla, 
permite a percepção e o surgimento de dinâmicas econômicas, sociais, 
políticas e culturais mais complexas e promissoras, capazes de envolver 
articulações rurais-urbanas e propostas de ação coletiva por parte dos atores 
existentes com maior capacidade de impactar as características e a 
sustentabilidade dos processos de desenvolvimento. (DELGADO et al., 2007, 
p. 23).  

 

Contemplando o conceito de desenvolvimento territorial elaborado pelos 

autores Delgado et al. (2007), atenta-se para a importância de haver um planejamento 

prévio que leve em consideração a dinâmica econômica, social e política do local, bem 

como, suas características internas advindas de seu processo histórico. Este 

entendimento permite refletir que o território pode vir a produzir um desenvolvimento 

territorial desde que haja incentivo e colaboração de empresas, órgãos e atores 

sociais, e que ainda, o próprio desenvolvimento territorial é um potencial fomentador 

do território.  

Estes conceitos criam uma conexão entre si e amparam um ao outro. Uma vez 

que o pilar do planejamento, por meio de estratégias que irão agregar valor aos 

propósitos oferecidos por este território, esteja em concordância com o território e com 

o desenvolvimento territorial, os interesses territoriais de uma determinada região 

tendem a se potencializar com novos empreendimentos locais que irão fortalecer 

ainda mais estas relações.  

Ainda, Delgado et.al. (2007) demonstram que quando um território já oferece 

uma economia estruturada, um tecido social relativamente coeso e capacidade de 

ação coletiva por parte dos grupos sociais existentes, a ação governamental pode 

assumir um caráter mais indutor do desenvolvimento ou mais facilitador de novos 

empreendimentos.  

Nesse sentido, Delgado et al. (2007) ressalta a importância da criação e o 

fortalecimento de redes sociais – sejam elas de políticas públicas, de interação com 

mercados ou de parcerias com outras organizações da sociedade civil – que diminuam 

o isolamento do território, conectando-o com outros territórios, regiões e países. Essas 
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redes sociais podem trazer novas experiências, parcerias, financiamentos e alianças 

políticas que talvez sejam capazes de contribuir para o aumento da valorização do 

próprio território e para que o mesmo se torne sujeito de seu próprio desenvolvimento.  

Com base na explicação de Delgado e et al.(2007), é possível perceber que o 

território de Nova Veneza é contemplado pelos itens citados acima, pois já possui uma 

economia estruturada, voltada para agricultura em expansão tanto na esfera familiar 

quanto com parcerias entre grandes empresas. Neste sentido, o setor metal-mecânico 

com as metalúrgicas, a gastronomia e o turismo estão em desenvolvimento.  Salienta-

se a capacidade de organização por parte dos atores sociais em lidar com as 

territorialidades que Nova Veneza oferece, advindo de seu processo histórico, por 

exemplo, com a criação das vinícolas familiares, com produtos coloniais, com o 

artesanato, com as festas tradicionais e com a arquitetura italiana mantida pelas 

revitalizações e processos de preservação dentre outros.  

Todos estes fatores evidenciam o empenho dos atores sociais no processo de 

participação, atuação dentro do território, fomentando a identidade cultural de Nova 

Veneza. Delgado e colaboradores (2007) afirmam que cada vez mais a participação 

coletiva está inserida nos debates internacionais, sendo proposta dentro de padrões 

de universalização capazes de dar legitimidade aos atores sociais neles envolvidos.   

  

3.2. DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DE NOVA VENEZA 

 

O território de Nova Veneza se destaca no primeiro momento por ser portador 

de uma identidade estabelecida e autêntica em suas origens, sendo capaz de 

movimentar os setores econômicos locais e regionais. O alavanque econômico que o 

território teve no decorrer da sua história refletiu no crescimento do PIB e na 

população. Segundo o último Censo elaborado pelo IBGE no ano de 2010, Nova 

Veneza possui uma população de 13.302 habitantes.  

 

Os resultados da pesquisa elaborada a partir do Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil 2013, realizado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA e 

Fundação João Pinheiro – FJP (2018), com dados extraídos dos Censos 

Demográficos de 1991, 2000 e 2010, apontam que o IDH de Nova Veneza no ano de 

1991 era de 0,546. No ano de 2000 o crescimento continuou e o IDH chegou ao 
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número de 0,659. Em 2010 o IDH aumentou para 0,768, o que o classifica no 249º 

lugar no ranking nacional e na posição 55º no ranking estadual. Consequentemente, 

este crescimento econômico refletiu em maiores oportunidades de desenvolvimento 

do território.  A exemplo disso surge o turismo como um leque de oportunidades a 

serem exploradas. No caso do desenvolvimento territorial, o setor turístico já existente, 

que está em processo de crescimento, se mostra atraente, uma vez que Nova Veneza 

oferece diversas opções para sua expansão como, por exemplo, as festas tradicionais 

organizadas pelos gestores da cidade e o artesanato local, como as máscaras de 

Veneza dentre outros; empregos voltados à zeladoria dos monumentos históricos; 

empreendimentos gastronômicos que geram diversos empregos fixos ou eventuais. 

Ainda, diante da expansão do turismo, Nova Veneza vem se destacando na região 

pelo turismo de aventura como o rafting, rapel, trilhas, cicloturismo e pelo surgimento 

de oportunidades para empresas capacitadas em guiar os turistas até as belezas 

naturais do território para a prática dessas atividades de aventura.  

Com base nos estudos sobre um desenvolvimento territorial de qualidade, um 

fator relevante é a atividade turística que pode fornecer aos moradores e turistas a 

possibilidade de usufruir de uma mesma atividade ou até contribuir com novas 

perspectivas de segmentação do mercado turístico. Sendo assim, Page (2001) e 

Ritchie (1998) indicam que a mobilidade sustentável é vista como uma grande 

ferramenta para que um destino possa desenvolver uma atividade turística – como é 

o caso do turismo a partir do uso de bicicletas, o cicloturismo. 

Com base em observações empíricas, o cicloturismo em Nova Veneza vem 

ganhando destaque há cerca de cinco anos e vem crescendo desde então. 

Atualmente, basta estar presente algumas horas no território e já é possível verificar 

a circulação dos cicloturistas pela área rural e urbana. Com base nestas observações, 

é possível reconhecer que o cicloturismo surge em Nova Veneza de forma espontânea 

sem incentivos iniciais planejados e articulados pelo poder público ou empresas 

privadas. Muito possivelmente, a paisagem vinculada a uma natureza de mata 

atlântica e ainda um relevo favorável à prática desta modalidade turística possam ser 

os fatores mais considerados pelos cicloturistas para a escolha de Nova Veneza como 

destino para a prática do cicloturismo. 

Visto isso, os atores sociais do território começam a desenvolver 

empreendimentos que abarquem este público, bem como os auxiliam nesta 

modalidade turística. Ainda, o cicloturismo proporciona a expansão de outros 
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empreendimentos que dão amparo a este público como, por exemplo: quiosques de 

alimentação e oficinas de bicicletas. Entretanto, estas transformações são mínimas 

diante do potencial que uma atividade turística como esta pode oferecer ao território, 

como, por exemplo, a criação de uma rota cicloturística para estabelecer um 

cicloturismo organizado e planejado para que o público desta modalidade se sinta 

acolhido e incentivado a praticá-la em Nova Veneza. Consequentemente, atraindo um 

público maior e movimentando a economia local, ao mesmo tempo em que Nova 

Veneza poderia se destacar na região sul de Santa Catarina, também, por oferecer 

uma estrutura única e planejada voltada para o cicloturismo, com elementos da cultura 

italiana, com belas paisagens naturais e empreendimentos que fomente o 

estabelecimento desta modalidade turística. 
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4. CICLOTURISMO 

 

4.1. O CONCEITO   

 

O cicloturismo, além de ser uma modalidade turística e estar atrelado aos 

valores de saúde e bem-estar, pode estar vinculado também ao desenvolvimento de 

um território. 

No cenário acadêmico mundial Simonsen e Jorgenson (1996) destacam-se 

pelo pioneirismo dos estudos na temática do cicloturismo. Estes autores ressaltam o 

valor econômico e social do cicloturismo na Dinamarca, país que é referência em 

qualidade de vida: 

 

O cicloturismo é um segmento de mercado que possui características que 
atendem às mudanças na demanda por viagens e, por isso, tem crescido 
muito em diversos países. O governo da Dinamarca, por exemplo, considera 
a bicicleta uma das principais formas de transporte do país e realiza diversas 
Políticas Públicas que fomentam seu uso no cotidiano e também durante o 
lazer (SIMONSEN; JORGENSON, 1996). 

 

Em sua gênese, o cicloturismo era visto apenas como uma atividade ciclística. 

O conceito de cicloturismo elaborado por Ritchie (1998), embora se mostre limitado 

para a modalidade do cicloturismo atual, teve uma grande relevância para a época. 

Ainda, em seus estudos, este autor buscou ressaltar o valor do benefício social e 

ambiental que o cicloturismo poderia proporcionar para quem o praticasse. Desta 

forma, Ritchie (1998 apud RESENDE, VIEIRA FILHO, 2011 p. 568) apresenta um dos 

primeiros conceitos sobre cicloturismo: 

 

O cicloturismo deve ser definido como qualquer atividade, seja ciclística ou 
não, realizada por aqueles que estão de férias por mais de vinte e quatro 
horas ou uma noite, e para quem a bicicleta é parte integrante da viagem, 
mesmo que não a utilize em alguns momentos. 

 

Salienta-se que o cicloturismo, na década de 1990, encontrava-se pouco 

explorado no ambiente acadêmico, pois se tratava de uma prática muito recente na 

sociedade. Este primeiro conceito apresentado por Ritchie (1998) nos estudos de 

Resende e Vieira Filho (2011) serve como base elementar nos estudos do 

cicloturismo, uma vez que aborda a importância da utilização da bicicleta durante a 

prática, mesmo que esta não seja utilizada em todos os momentos. Resende e Vieira 
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Filho (2011) ainda apontam a utilização da bicicleta como um importante meio de 

transporte para o lazer e recreação. Os autores ainda contribuem para a compreensão 

de como a bicicleta mostra-se cada vez mais forte como uma alternativa para expandir 

o desenvolvimento territorial. E, também ressaltam como o uso da bicicleta pode 

contribuir na utilização dos componentes geográficos do território a favor da sua 

economia.  

Entretanto, a modalidade do cicloturismo passou por reformulações e 

adaptações no decorrer dos anos, sendo que para a atualidade este conceito pode 

ser revisto, pois aponta uma limitação para o período de prática da referida 

modalidade.  

A Vélo Québec Association (2006) é uma organização pioneira e sem fins 

lucrativos que atua no incentivo à prática do cicloturismo em Quebéc, no Canadá há 

mais de 50 anos.  

Esta associação define cicloturismo como: 

 

[...]o conjunto das atividades turísticas com a bicicleta que compreende pelo 
menos um pernoite fora do lar. Agrupa, por conseguinte os passeios 
organizados pela hotelaria, as viagens organizadas tradicionais em pequenos 
grupos, os passeios populares de vários dias, as estadas livres em hotelaria 
com excursões de bicicleta e naturalmente a forma tradicional de cicloturismo, 
viagem autônoma em bicicleta.  

 

Ainda em relação ao referente conceito, encontra-se na dissertação de   Pequini 

(2000) o cicloturismo descrito como uma arte de viver, é o ócio, a saúde, a boa 

convivência, compartilhar o esforço, o contato com a natureza. Dando continuidade, a 

mesma autora explana que o cicloturismo é uma modalidade acessível a todos por 

todas as partes. Praticamente qualquer pessoa pode participar desse tipo de atividade 

depois de, naturalmente, ter-se assegurado de sua boa saúde e respeitando o seu 

próprio ritmo. 

Salienta-se que o conceito de cicloturismo mais realista com as características 

sociais da atualidade encontra-se ainda pouco explorado no meio acadêmico, pois 

grande parte dos materiais existentes sobre este tema encontram-se em monografias 

e artigos científicos. 

Com base na monografia de Schetino (2006), o cicloturismo se caracteriza 

essencialmente por uma viagem em que a bicicleta é o principal meio de transporte. 

Nesta atividade não há competição, assim o cicloturismo pode até se transformar em 
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um estilo de vida. 

O cicloturismo proporciona sensações como liberdade, possibilita a mudança 

de trajeto, maior contato com culturas locais, intimidade com a paisagem, seus 

aromas, climas e cores (SCHETINO, 2006). 

Schetino (2006) vai além do conceito de cicloturismo e ressalta que a cultura 

do ciclismo e a utilização da bicicleta como meio de transporte por uma população 

local funciona como um estímulo e influencia no planejamento do cicloturismo.  

Neste sentido, visando colaborar com o aperfeiçoamento do conceito de 

cicloturismo e, ainda, incentivar sua prática, neste trabalho propõe-se uma ampliação 

do conceito de cicloturismo.  Desta forma conceitua-se o cicloturismo como uma 

modalidade turística não-competitiva que proporciona interação com o território e com 

a cultura local. Pode ser praticada em grupo ou individualmente, realizada por meio 

do uso da bicicleta, requer planejamento e preparos prévios.  

Obviamente, não se descarta a importância do planejamento de rotas, de 

tempo, de estadia e do custo financeiro, bem como de vestimenta apropriadas, de 

acessórios adequados e de preparo físico. 

O cicloturismo, quando bem planejado e estruturado, pode tornar-se uma fonte 

econômica e incentivar o desenvolvimento territorial. 

 

4.2. CICLOTURISMO EM SANTA CATARINA 

 

Diante do cenário Nacional, não existe uma associação que normatize a 

atividade do cicloturismo. Neste cenário, o Clube de Cicloturismo do Brasil vem se 

destacando por estimular a prática do cicloturismo em território nacional. Trata-se de 

uma associação sem fins lucrativos, de direito privado, que exerce a prática do 

cicloturismo por meio de palestras, reportagens, dicas de roteiros, equipamentos e 

bicicletas.  

Outra contribuição significativa do Clube de Cicloturismo do Brasil foi o apoio 

prestado na construção do primeiro destino de cicloturismo do país, o Circuito Vale 

Europeu de Cicloturismo, sendo este um percurso definido e sinalizado com mais de 

300km de extensão. Este circuito foi criado com o objetivo de atender primeiramente 

ao cicloturista, localizado no Vale Europeu, uma região turística do Estado de Santa 

Catarina, e é gerido atualmente por uma instância de Governança Regional 

(FONSECA, 2009).  
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Segundo o sítio oficial do Circuito, este trajeto está localizado no médio vale do 

Itajaí, no centro norte do estado de Santa Catarina, sendo composto por 9 territórios 

(Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Indaial, Pomerode, Rio dos 

Cedros, Rodeio e Timbó).  O percurso é contemplado por atrativos naturais bem 

preservados como, por exemplo, a Mata Atlântica, inúmeras cachoeiras, rios e riachos. 

Nas partes mais altas há também as imponentes araucárias, típicas do sul do Brasil. 

O Circuito também é marcado pela presença marcante da cultura europeia, que se 

manifesta fortemente nos hábitos e tradições da população. A imigração, inicialmente 

alemã, seguida da italiana, é visível em muitos aspectos, como na arquitetura, na 

gastronomia, na música, na cultura e nos esportes.  

Contabilizando o circuito do Vale Europeu de Cicloturismo, o estado de Santa 

Catarina possui quatro grandes circuitos organizados e oficiais para a prática do 

cicloturismo. Outro circuito é denominado das Araucárias, que conforme o site oficial 

abrange os territórios de Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul e 

seu percurso contempla 248Km de atrativos naturais com áreas preservadas de Mata 

Atlântica e Mata de Araucárias, além de atrativos históricos, gastronômicos e culturais. 

Ainda, no Circuito pode ser visto um paredão de pedra onde os escaladores praticam 

o rapel (um dos maiores do Brasil, com 245m), bem como, a Estrada Dona Francisca 

é um dos destaques da parte histórica. Este Circuito das Araucárias passa por vários 

trechos do traçado original da estrada, construída por volta de 1865. Outro ponto de 

interesse histórico é a ferrovia construída em 1913, que se encontra ainda em 

funcionamento e era parte da Estrada de Ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande 

do Sul. Os trilhos serpenteiam as serras e cruzam o circuito diversas vezes. 

O terceiro circuito reconhecido oficialmente e voltado para o cicloturismo no 

estado de Santa Catarina é o Circuito Verde & Mar, que, de acordo com o site oficial 

a história do Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde & Mar – CITMAR, teve 

seu início em março de 2005, quando foi formado o Colegiado de Secretários de 

Turismo da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí – AMFRI.  

No anseio de desenvolver o turismo de maneira regionalizada, os membros do 

Colegiado sob a coordenação da AMFRI elaboraram um planejamento estratégico das 

atividades a serem desenvolvidas nos anos subsequentes. A partir daí foram 

priorizadas a elaboração de um plano de marketing, a sinalização turística, a 

roteirização e a integração dos transportes. Os anos de 2006 e início de 2007 foram 
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dedicados ao Plano Estratégico de Marketing Turístico Integrado a criação do nome 

da região, bem como da sua logomarca. “Costa Verde & Mar – A Rota do Sol 

Catarinense” foi escolhida como a marca da região para ser utilizada institucional e 

comercialmente. A partir desse momento, observou-se a necessidade de formação de 

um Consórcio que integrasse turisticamente os municípios de Balneário Camboriú, 

Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís Alves, 

Navegantes, Penha e Porto Belo. Assim, em 17 de agosto de 2007, surge o Consórcio 

Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar – CITMAR, quando os prefeitos dos 

respectivos territórios assinaram o Protocolo de Intenções, objetivando ordenar a 

utilização dos recursos disponíveis e reforçar o papel do território no desenvolvimento 

do turismo regional. Em suma, o trajeto do Circuito Verde & Mar passa pelos 

Municípios acima descritos. 

Além destes, o estado de Santa Catarina contempla mais um circuito 

organizado de cicloturismo, o Circuito Acolhida na Colônia. Conforme o sítio, o circuito 

é composto por roteiros circulares e rota de conexão entre Santa Rosa de Lima e 

Anitápolis. Este circuito traz o diferencial de possibilitar a convivência com a realidade 

do campo enquanto se pratica o cicloturismo. 

Estes circuitos organizados e planejados já existentes no estado de Santa 

Catarina fomentam o desenvolvimento territorial e estadual por meio da segurança e 

conforto que os possíveis turistas de todas as partes do mundo podem ter ao obter 

informações e percorrer os referidos circuitos. Este mesmo turista que vem com o 

objetivo de praticar o cicloturismo no local contribui para a economia e ainda vai 

estabelecendo o circuito com a sua presença.  

É neste contexto que a parceria entre os órgãos públicos e a iniciativa privada 

se faz necessária para que um circuito de cicloturismo organizado possa oferecer 

retorno econômico ao território. 

 

[...] a criação e divulgação de roteiros de cicloturismo bem estruturados, 
aliando o poder público, a iniciativa privada e a população local em seu 
processo de planejamento e gestão, podem contribuir com o aceleramento 
do desenvolvimento dessa atividade em um determinado destino (FONSECA, 
2009). 

  

Desta forma, esta parceria entre iniciativa privada e órgão público, investindo 

em um circuito organizado e feito com planejamento, pode ser uma estratégia turística 

para incentivo de criação de novos empreendimentos no território, também a 
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movimentação dos empreendimentos já existentes, geração de emprego para os 

moradores do local e também podendo abarcar a esfera regional, sendo assim, uma 

fonte econômica com maior controle e garantia efetiva de retorno.    

Diante do exposto esses circuitos catarinenses pela sua proximidade e 

estruturação servem de possíveis exemplos para a criação de uma rota cicloturística 

organizada em Nova Veneza, uma vez que essa modalidade ainda ocorre de forma 

espontânea neste território. 

  



84 

 

5. METODOLOGIA 

 

A abordagem metodológica deste estudo teve enfoque quanti-qualitativa da 

realidade e de natureza aplicada. Da mesma forma, para Triviños (1987, p. 118): 

 

[...] toda pesquisa pode ser, ao mesmo tempo, quantitativa e qualitativa [...] A 
pesquisa qualitativa do tipo dialética leva em conta a descrição que tenta 
captar não só a aparência do fenômeno, mas também sua essência. Busca 
assim as causas da existência desse fenômeno, procurando explicar sua 
origem, suas relações, suas mudanças e se esforça por intuir as 
consequências que terão para a vida humana. 

 

De acordo com Minayo (2001, p. 21-22), “A pesquisa qualitativa responde a 

questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado”. Desta forma, lidando com a área mais 

profunda das relações, aquela que atinge as diversas esferas que compõem o ser 

humano.  

Decidir-se por uma pesquisa quantitativa denota a opção por explicar um 

determinado fenômeno e descrevê-lo. O método quantitativo expressa também uma 

característica precisa dos resultados, a fim de evitar interferências no momento da 

interpretação e das discussões, consequentemente propiciando, uma maior 

confiabilidade dos resultados (RICHARDSON, 1999). 

 Esta abordagem metodológica ainda se caracterizou pelo enfoque 

exploratório-descritivo, pois a investigação exploratória pode ser empregada em área 

na qual há pouco ou nenhum conhecimento acumulado e sistematizado, enquanto 

que a descritiva expõe características de determinada população ou de determinado 

fenômeno, permitindo a investigação com levantamentos bibliográficos e com pessoas 

com experiências a respeito do objeto de estudo (VERGARA, 2003). 

Dencker (2002, p. 124) aponta que: 

 

A pesquisa exploratória procura aprimorar ideias ou descobrir intuições. 
Caracteriza-se por possuir um planejamento flexível envolvendo em geral 
levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes e análise de 
exemplos similares. A pesquisa descritiva em geral procura descrever 
fenômenos ou estabelecer relações entre variáveis. Utiliza técnicas 
padronizadas de coleta de dados como o questionário e a observação 
sistemática. A forma mais comum de apresentação é o levantamento, em 
geral realizado mediante questionário e que oferece uma descrição da 
situação no momento da pesquisa. 
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E, por se tratar também de uma pesquisa-ação, os procedimentos 

metodológicos foram embasados na pesquisa de amostragem não probabilística. 

 

Compreender como os consumidores individuais e organizacionais se 
comportam é um pré-requisito para um marketing eficaz. Os fatores pessoais 
e interpessoais influenciam a escolha dos consumidores por serviços de 
turismo. Os fatores pessoais incluem necessidades, desejos e motivações, 
percepção, aprendizagem, personalidade, estilo de vida e autoconceito. As 
influências interpessoais são provenientes de culturas, grupos de referência, 
classes sociais, formadores de opinião e família (MORRISON, 2012).  

 

Ainda com base na pesquisa, foram utilizados questionários autoaplicáveis e 

semiestruturados, com sujeitos não identificados, aplicados em campo e estruturados 

no princípio do mínimo constrangimento. Salienta-se que o questionário autoaplicável 

foi caracterizado por perguntas abertas, fechadas e de múltiplas escolhas. 

Como foco, buscou-se identificar as características, necessidades e 

expectativas dos cicloturistas que frequentam o território e, a partir daí, avaliou a 

contribuição da prática desta atividade para o desenvolvimento territorial de Nova 

Veneza. 

 

Partir do consumidor significa recolher informações sobre o seu 
comportamento e criar explicações sobre suas expectativas, bem como 
previsões sobre seu comportamento futuro. São essas criações que permitem 
o planejamento e a execução de ações de marketing (GIGLIO, 2002). 

 

Ressalta-se, de acordo com Sampieri et al. (1991), que esta pesquisa se 

caracterizou por ser de corte-transversal, pois a coleta dos dados ocorreu em dias 

pré-estabelecidos, pretendendo descrever e analisar o estado de uma ou várias 

variáveis em um dado momento. 

Em relação à delimitação da população alvo (Marconi; Lakatos, 2007) para esta 

pesquisa será adotada a amostra não-probabilística (BARBETTA, 2006) devido ao 

objeto de estudo caracterizar-se por um grupo específico de pessoas, que circularam 

aleatoriamente pelo território de Nova Veneza nos dias pré-determinados para a 

execução dos questionários. 

 

 

Conforme o que explica Barbetta (2006): 
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A amostragem é a escolha da amostra, existem dois critérios para escolha da 
amostragem: a Amostragem probabilística (aleatória) – a probabilidade de um 
elemento da população ser escolhido é conhecida, usa-se alguma forma de 
sorteio – aleatoriedade e a Amostragem não probabilística (não aleatória) – 
não se conhece, a priori, a probabilidade de um elemento da população vir a 
pertencer à amostra. 

 

Para Minayo (2001, p. 74), a análise de informações proporciona uma melhor 

compreensão sobre o comportamento humano, oportunizando uma aplicação 

bastante variada, contendo dois intuitos: o de verificar as possíveis hipóteses e/ou 

questões e a revelação do que está por trás dos dados expressos. Estes 

procedimentos complementam um ao outro, com aplicação tanto em pesquisas 

qualitativas como quantitativas. 

Foram elaborados e distribuídos 100 questionários de caráter autoaplicável, 

dos quais, apenas 81 compõem a amostra desta pesquisa. Considerou-se como 

critério de exclusão os questionários que não estavam completamente preenchidos e 

os dos participantes menores de 18 anos. A pesquisa foi realizada com cicloturistas 

que circularam por Nova Veneza durante o período da pesquisa.O período de 

aplicação dos questionários (apêndice I) foi de um mês, com início em 30 de setembro 

de 2017 até 30 de outubro de 2017. A seleção dos dias para a aplicação dos 

questionários foi estabelecida nos finais de semana com base na natureza recreativa 

que esta modalidade apresenta e no período da manhã ou da tarde, nos horários de 

9 às 13 horas ou 14 às 18 horas. Após a aplicação dos questionários, os dados 

coletados em campo foram analisados e categorizados.  

Para facilitar a compreensão dos resultados, os gráficos e quadros gerados 

foram divididos em dois grupos, sendo que o primeiro grupo, denominado perfil do 

cicloturista foi subdividido em dois subgrupos: a) dados específicos e b) experiência. 

O segundo grupo foi denominado desenvolvimento territorial.  

Os dados quantitativos resultantes da tabulação do questionário foram 

considerados com o método de arredondamento matemático, divididos e analisados 

conforme a disposição do questionário, analisando-se primeiramente os aspectos 

pertinentes ao perfil dos cicloturistas e, em seguida, a percepção e contribuição dada 

pelos mesmos para o desenvolvimento territorial.  

 A análise dos dados qualitativos dos questionários foi realizada através de 

leitura crítica. Por meio desta análise, foram identificados os pontos que merecem 

maior atenção e que devem ser mais valorizados como contribuições para o 
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desenvolvimento territorial. 

É importante destacar que o projeto foi submetido ao Comitê de Ética da 

Universidade do Estado de Santa Catarina em 26/09/2017 e foi aprovado sob o 

número CAAE: 76777917.1.0000.0118. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste estudo utilizou-se questionários autoaplicáveis que foram respondidos 

pelos cicloturistas que circulavam pelo território de Nova Veneza. O período de 

aplicação foi de um mês. Neste período, dos 100 questionários entregues aos 

cicloturistas, obteve-se 81 respondidos completamente e por isso validados.  

Os dados quantitativos gerados com a tabulação dos questionários foram 

divididos e analisados conforme a disposição do questionário. Para facilitar a 

compreensão dos resultados, os gráficos gerados foram divididos em dois grupos, 

sendo que o primeiro grupo, denominado “perfil do cicloturista”, foi subdividido em dois 

subgrupos: a) dados específicos e b) experiência. O segundo grupo foi denominado 

“desenvolvimento territorial”.  

Em relação ao primeiro grupo (perfil do cicloturista), foram analisados os 

aspectos pertinentes ao perfil dos cicloturistas e suas experiências com a modalidade. 

Em relação ao segundo grupo (desenvolvimento territorial), foram analisados 

os aspectos pertinentes à percepção e contribuição dada pelos cicloturistas para o 

desenvolvimento territorial de Nova Veneza. 

Todas as informações obtidas com os questionários estão demonstradas por 

meio de gráficos e quadros de frequência.  

A análise dos dados qualitativos dos questionários foi realizada através de 

leitura crítica e identificação dos pontos que merecem maior atenção e que devem ser 

mais valorizados como contribuições para o desenvolvimento territorial. Destaca-se 

que o questionário foi aplicado de acordo com as regras da comissão de ética 

conforme protocolo CAAE N0. 76777917.1.0000.0118. 

 

6.1. RESULTADOS DOS GRÁFICOS 1 A 6 

 

Os gráficos de 1 a 6, referentes ao primeiro grupo (perfil do cicloturista – 

subgrupo a), indicam os dados específicos sobre o perfil dos cicloturista que circula 

por Nova Veneza: 

 

 

 

Gráfico 1 – Sexo dos cicloturistas 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Do total de 81 cicloturistas, 59 são do sexo masculino e 22 são do sexo 

feminino. 

 

Gráfico 2 – Estado civil dos cicloturistas 
 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Do total de 81 cicloturistas, 41 são casados; 29 são solteiros(as); 7 

divorciados(as); e 4 optaram por classificar seu estado civil como outro. 
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Gráfico 3 – Faixa etária dos cicloturistas 
  

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Do total de 81 cicloturistas, 6 deles encontravam-se na faixa etária entre 18 e 

24 anos; 18 entre 25 e 30 anos; 28 entre 31 e 40 anos; 17 entre 41 e 50 anos; 11 entre 

51 e 60 anos; e apenas 1 cicloturista tinha mais de 61 anos de idade. 
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Gráfico 4 – Nível de escolaridade dos cicloturistas 
 

 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Do total de 81 cicloturistas, 4 deles têm o ensino fundamental completo; 1 

possui ensino fundamental incompleto; 17 têm o ensino médio completo; 8 possuem 

ensino médio incompleto; 40 têm ensino superior completo; e 11 possuem o ensino 

superior incompleto.  
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Gráfico 5 – Nível de renda dos praticantes do cicloturismo 
 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Do total de 81 cicloturistas, 1 declarou ter o nível de renda até R$ 500,00 

mensais; 1 declarou o nível de renda entre R$ 500,00 a R$ 1.000,00; 34 declararam 

entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00; 19 declararam entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00; 16 

declararam entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00; 7 declararam nível de renda acima de 

R$ 10.000,00; e 3 não responderam a questão. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6 – Local de residência dos cicloturistas 
 

1% (1) 1% (1) 

42% (34)

23% (19)
20% (16)

9% (7)

4% (3)

Até R$ 500,00 R$ 500,00 a
R$ 1.000,00

R$ 1.000,00 a
R$ 3.000,00

3.000,00 a R$
5.000,00

R$ 5.000,00 a
R$ 10.000,00

Acima de R$
10.000,00

 Não
respondeu

Nível de renda

 Cicloturistas



93 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Do total de 81 cicloturistas, 28 deles residem no território de Nova Veneza – 

SC; 32 residem em Criciúma – SC; 8 residem em Forquilhinha – SC; 4 residem em 

Capão da Canoa – RS; 2 residem em Tubarão – SC; 2 residem em Cocal do Sul – SC; 

1 reside em Siderópolis – SC; 1 reside em Urussanga – SC; 2 residem em Jacinto 

Machado – SC; e 1 reside em Içara – SC. 

 

6.2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DOS GRÁFICOS 1 A 6 

  

A análise destes gráficos demonstra que a maioria dos cicloturistas (73%) que 

escolhe Nova Veneza como destino é do sexo masculino, embora haja mulheres 

praticando o cicloturismo no território. O estado civil predominante entre os praticantes 

da modalidade é casado, sendo que do total de 81 cicloturistas, 51% são casados(as) 

e 36% são solteiros(as). Embora a maioria seja casado, tanto casados quanto 

solteiros estão visitando Nova Veneza e a comunidade local pode investir e até se 

especializar em atrativos para esses dois públicos. A observação da faixa etária indica 

que a maioria dos cicloturistas (35%) tem entre 31 e 40 anos. 22% se enquadram na 

faixa etária de 25 a 30 anos, 21% de 41 a 50 anos, 14% está entre a faixa etária de 

25 a 30 anos, 7% está entre 18 a 24 anos e apenas 1% acima de 61 anos. 

 O público entre 31 e 40 anos de idade é o mais evidente nesta modalidade em 

Nova Veneza, porém a faixa etária dos praticantes é bem ampla. Pode-se dizer que 
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os cicloturistas mais jovens e mais idosos ainda são minoria na prática do cicloturismo 

em Nova Veneza e que vale investir em condições que propiciem um aumento do 

número destes cicloturistas que frequentam o território.   

Em relação ao gráfico 5, que demonstra o nível de renda, observa-se que a 

maioria dos participantes (34) declararam ganhar entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00 

por mês. 19 participantes declararam ganhar entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 

mensais; 16 participantes declararam o rendimento mensal entre R$ 5.000,00 e R$ 

10.000,00. Diante destes valores, pode-se calcular que 85,1% (34+19+16) dos 

cicloturistas possuem um nível de renda mensal entre R$1.000,00 e R$10.000,00 e 

que 8,6% (7) possuem rendimento acima de R$10.000,00. Apenas 2,4% (2) dos 

cicloturistas declararam que seu nível de renda é inferior a R$1.000,00 mensais. 

Salienta-se que 3,7% (3) dos cicloturistas optaram por não declarar o seu nível de 

renda. Esses níveis de renda permitem pressupor que 93,7% dos cicloturistas, ou 

seja, a maioria deles poderia contribuir consideravelmente com a economia e com o 

desenvolvimento de Nova Veneza, levando-se em conta o poder aquisitivo e a 

potencialidade para que haja algum consumo durante a estadia em Nova Veneza.  

Por meio do gráfico 6 é possível perceber que os cicloturistas são da região 

Sul, a maioria de Santa Catarina e que residem, principalmente, nos territórios 

vizinhos. Em sua maioria, os cicloturistas residem no território de Criciúma (32). 28 

deles residem no próprio território de Nova Veneza, 8 deles residem em Forquilhinha, 

2 residem em Tubarão, 2 em Cocal do Sul, 2 em Jacinto Machado, 1 em Siderópolis, 

1 em Urussanga e 1 em Içara.  4 residem em Capão da Canoa – RS. 

Estes dados contribuem significativamente para a identificação dos dados 

específicos do perfil do cicloturista que escolhe Nova Veneza como destino para esta 

atividade. Considera-se importante destacar a distância destes locais até Nova 

Veneza para que se perceba ou se estude a própria distância média percorrida, além 

de algumas das necessidades desses cicloturistas ao chegarem em Nova Veneza e, 

inclusive, durante o trajeto que percorrem até o território. A distância média entre o 

centro de Nova Veneza e a região central dos locais de residência dos cicloturistas 

está representada na tabela abaixo conforme informação extraída do sítio Google 

Mapas em 09/03/2018, a partir de rota ciclística indicada no referido mapa: 

 

Quadro 1 – Distância média entre Nova Veneza e territórios de residência dos 
cicloturistas 
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Distância entre Nova Veneza – SC Quilometragem Acesso 

Criciúma – SC 25,0 Km Via SC-443 

Forquilhinha – SC 14,6 Km 
Via SC-443 e Rodovia 

Linha Eyng 

Capão da Canoa – RS 149,0 Km Via Rod. Estrada do mar 

Tubarão – SC 81,5 Km Via BR-101 

Cocal do Sul – SC 36,0 Km Via SC-443 

Siderópolis – SC 29,9 Km Via R. Alfredo Pessi 

Urussanga – SC 44,5 Km Via SC-443 

Jacinto Machado – SC 46,4 Km 
Via Rod. Irineu 
Bornhausem 

Içara – SC 31,7 Km Via SC-443 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

As figuras abaixo também representam a distância entre o centro de  Nova 

Veneza e a regiào central dos locais de residência dos cicloturistas através de imagens 

aéreas extraídas do sítio Google Mapas em 09/03/2018, a partir de rota ciclística 

indicada no referido mapa: 

 

Figura 38 – Distância de Nova Veneza – SC a Criciúma – SC – 25 Km 
 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Figura 39 – De Nova Veneza a Forquilhinha – SC – 14,6 Km 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Figura 40 – De Nova Veneza - SC a Capão da Canoa – RS – 149 Km 
 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018 
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Figura 41 – De Nova Veneza a Tubarão – SC – 81,5 Km 
 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Figura 42 – De Nova Veneza a Cocal do Sul – SC – 36 Km 
 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Figura 43 – De Nova Veneza a Siderópolis – SC – 29,9 Km 
 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Figura 44 – De Nova Veneza a Urussanga – SC – 44,5 Km 
 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Figura 45 – De Nova Veneza a Jacinto Machado – SC – 46,4 Km 
 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Figura 46 – De Nova Veneza a Içara – SC – 31,7 Km 
 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  

 

Com exceção de Forquilhinha todos os outros trajetos levam mais de uma hora 

para serem percorridos de bicicleta e esse fato deve ser levado em consideração pelos 

gestores e comerciantes de Nova Veneza, uma vez que os cicloturistas podem fazer 

algumas paradas durante o percurso ou, se preferirem, podem se deslocar direto ao 
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território de Nova Veneza, principalmente se este dispuser de locais apropriados para 

descanso, alimentação, hospedagem entre outros.  

Ainda referente aos dados específicos do perfil dos cicloturistas o quadro 

abaixo indica a profissão ou ocupação dos mesmos. 

 

Quadro 2 – Profissão ou ocupação atual dos cicloturistas 
 

Profissão/ocupação Quantidade 

Administrador 6 

Agricultor 1 

Aposentada 1 

Assistente de TI 1 

Autônomo 3 

Bancária 1 

Bancário 2 

Biólogo 1 

Coordenador 2 

Chefe de produção 1 

Comerciante 9 

Comprador 1 

Contadora 1 

Costureira 1 

Eletrotécnico 1 

Empresário 6 

Engenheiro 2 

Gerente 2 

Gestor 1 

Instrutora de trânsito 1 

Instrutor técnico 1 

Marceneiro 1 

Mecânico 5 

Médico 1 

Metalúrgico 1 

Montador 1 

Motorista 1 

Operador de máquinas 1 

Professora 6 

Proprietário de academia 1 

Representante comercial 4 

Serviços gerais 1 

Soldador 2 

Supervisora 1 

Técnico 1 

Técnico em enfermagem 1 
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Técnico de informática 1 

Vendedor 4 

Não responderam 3 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

A identificação das profissões exercidas evidencia o público diverso que 

compõe esta modalidade, o que pode ser visto como uma possibilidade de integração 

entre classes sociais, troca de conhecimento e interação social. Ainda pode ser uma 

oportunidade para os órgãos públicos e a iniciativa privada criarem um cenário local 

propício para investimentos econômicos no território que estimule os cicloturistas a 

estarem em constante contato com o mesmo, como por exemplo, com a instalação de 

novas empresas, comércios e escritórios. 

 

6.3. RESULTADOS DOS GRÁFICOS 7 A 14 

 

Os gráficos descritos abaixo de 7 a 14, referentes ao primeiro grupo (perfil do 

cicloturista – subgrupo b), estão relacionados às experiências dos cicloturistas que 

circulam por Nova Veneza – SC. 

 

Gráfico 7 – Tempo que pratica o cicloturismo 
 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Do total de 81 cicloturistas, 23 praticam há até 1 ano; 42 praticam entre 2 e 5 

anos; 6 praticam entre 6 e 10 anos; 2 entre 11 e 15 anos; 3 entre 16 e 20 anos; e 5 

praticam a modalidade há mais de 20 anos. 

 

Gráfico 8 – Companhia para pedalar 
 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

16 cicloturistas indicaram que pedalam sozinhos; 64 pedalam com grupo de 

amigos; 14 pedalam em casal; 3 com a família; e não houve outras indicações de 

como costumam pedalar. Alguns responderam mais de uma alternativa. 
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Gráfico 9 – Frequência da prática do cicloturismo 
 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

29 cicloturistas pedalam diariamente; 51 praticam nos finais de semana; e 6 

pedalam nos feriados. Alguns assinalaram mais de uma alternativa.  

 

Gráfico 10 – Distância máxima que pedala diariamente 
 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Do total de 81 cicloturistas, 11 pedalam de 10 a 30km diariamente; 25 pedalam 

de 30 a 50Km diariamente; 38 pedalam de 50 a 100km; 7 pedalam mais de 100km. 

 

Gráfico 11 – Tipo de pista ideal para o cicloturismo 
 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

42 dos cicloturistas indicaram que a pista ideal é a de terra; 27 indicaram o 

asfalto; 35 indicaram a ciclovia; e não houve a indicação de outro tipo de pista. Alguns 

responderam mais de uma alternativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 12 – Meios de adquirir informações sobre percursos para cicloturismo 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

48 cicloturistas indicaram a internet como meio de obter informações sobre 

percursos para o cicloturismo; 8 indicaram os mapas; 13 indicaram o Sistema de 

Posicionamento Global (GPS); 6 indicaram as placas de informação turística; 2 

indicaram os folders; 19 indicaram obter informações em outros meios como as redes 

sociais e conversas com cicloturistas. Alguns responderam mais de uma alternativa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 13 – Motivação para realizar o cicloturismo 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Os cicloturistas apontaram 43 vezes a aventura como a motivação para realizar 

o cicloturismo; 40 vezes a natureza; 8 vezes os patrimônios históricos; 1 vez o trajeto 

fácil; e 53 vezes o exercício físico foi a motivação para realizar o cicloturismo. Não 

houve a indicação de outras motivações. 

 

Gráfico 14 – Experiências com o cicloturismo 
 

  
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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somente dentro do estado de Santa Catarina; 6 assinalaram que suas experiências 

são em outros estados do Brasil; 4 têm experiências em outros países. Alguns 

responderam mais de uma alternativa. 

 

6.4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DOS GRÁFICOS 7 A 14  

 

 Em relação à experiência dos cicloturistas que circulam por Nova Veneza, 

evidencia-se que o período de tempo em que cada cicloturista participante da 

pesquisa vem praticando o cicloturismo é variável. O gráfico 7 aponta que a maioria 

dos participantes (42) afirma praticar o cicloturismo entre 2 a 5 anos e 23 do total de 

81 participantes afirmam praticar esta atividade há até 1 ano.  

 Esse fato indica que os cicloturistas que praticam esta modalidade a mais de 

10 anos representam apenas 12,34%. E que a maioria (80,2%) está fazendo o 

cicloturismo a menos de 5 anos e, portanto, essa modalidade é recente, pode crescer 

ainda mais e vir a ser muito importante para o desenvolvimento do território.  

Outro fator importante é que a maioria dos cicloturistas pedala em grupo. Assim, 

o número de cicloturistas presentes no território, na maioria das vezes, é de amigos, 

parentes e de casais. Conhecer este público pode potencializar o atendimento, ao 

menos por parte dos diferentes setores, como, por exemplo, da hotelaria e turismo, 

do comércio, da gastronomia etc.  

Além disso, é importante ressaltar que a prática do cicloturismo é maior nos 

finais de semana e que 29 cicloturistas também assinalaram que pedalam 

diariamente. Apenas 6 assinalaram que pedalam nos feriados. Embora alguns tenham 

assinalado mais de uma alternativa, a maioria deles pedala nos finais de semana 

(63%), o que favorece a comunidade local a preparar-se para receber estes 

cicloturistas que frequentemente circulam por Nova Veneza. O comércio, os 

restaurantes, as padarias e lanchonetes podem estender seus horários de 

atendimento, por exemplo.  

Do total de 81 cicloturistas, 63 pedalam de 30 a 100Km diariamente; 11 

pedalam de 10 a 30km; e 7 pedalam mais de 100km por dia. Esta informação sobre a 

experiência desses cicloturistas em relação à distância percorrida por dia sugere que 

é fundamental que haja áreas de descanso, com água e segurança e que haja um 

sistema de hotelaria que permita que os cicloturistas possam hospedar-se, se o 

desejarem. Talvez seja viável a abertura de lojas ou espaços para o cuidado com as 
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bicicletas, uma vez que 42 dos cicloturistas indicaram que a pista ideal é a de terra e 

sabe-se que as irregularidades das estradas podem desgastar as bicicletas. A pista 

de asfalto foi indicada como ideal por 27 praticantes dessa modalidade. Vale ressaltar 

que, dos 81 cicloturistas, 35 indicaram a ciclovia como pista ideal para essa atividade 

que vem se expandindo em todo o estado. A construção de uma ciclovia em Nova 

Veneza é uma forma de motivar o cicloturismo e de inserir Nova Veneza neste circuito 

estadual, e até nacional, de uma modalidade que só vem crescendo nos últimos anos. 

Nesse contexto, ressalta-se a importância não só da definição do percurso, mas de 

como adquirir essa informação. Mais da metade dos cicloturistas indicaram a internet 

e as redes sociais como meio para obter informações sobre os percursos para o 

cicloturismo.  

Esse fato é fundamental para que seja ampliado e revisto o sistema de 

comunicação sobre o turismo na região, incluindo sugestões de rotas para o 

cicloturismo. A Prefeitura pode inserir informações no sítio oficial e também os demais 

empresários e comerciantes locais podem agregar o segmento do cicloturismo como 

mais uma opção de desenvolvimento para o território.  

 Quando o assunto é a motivação para realizar o cicloturismo as respostas vêm 

ao encontro do que Nova Veneza tem como sua riqueza, como, por exemplo, sua 

natureza. 40 vezes a natureza foi apontada como a motivação maior. Não se pode 

deixar de lado o patrimônio histórico como outro fator de motivação, embora não seja 

possível desconsiderar que 53 vezes o exercício físico foi apontado como a motivação 

para realizar o cicloturismo. E, mais uma vez, pode-se sugerir que locais para a prática 

de alongamentos e postos de atendimento direcionados à educação física possam ser 

construídos ou melhorados. Outros profissionais diretamente envolvidos com a saúde 

também podem prestar serviços que privilegiem uma melhor qualidade de vida.  

Observa-se que a maioria dos cicloturistas assinalou que suas experiências 

com cicloturismo são somente dentro do estado de Santa Catarina, sendo esse um 

dado importante para que os gestores de Nova Veneza ampliem a potencialidade do 

território para ser um destino preferencial do cicloturismo. Além disso, investimentos 

na divulgação do território como um roteiro para o cicloturismo pode efetivamente 

colaborar para aumentar o número de visitantes cicloturistas de todo o estado de 

Santa Catarina e até de outros estados do Brasil. Nova Veneza pode ser um território 

que se destaca pelo atendimento diferenciado aos cicloturistas e aos turistas em geral, 

uma vez que o local pode oferecer uma rota cicloturística organizada e planejada para 
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as necessidades do público e oferecendo possibilidades de outras atividades de 

aventura no decorrer do percurso. Estas atividades podem ser exploradas com a 

contratação de empresas locais que irão conduzir o público interessado até o local e 

posteriormente pode-se voltar ao percurso de cicloturismo. 

 

6.5. RESULTADOS DOS GRÁFICOS 15 A 26 E DO QUADRO 3  

 

Os gráficos abaixo, de 15 a 26 e do Quadro 3, são referentes ao segundo grupo 

(desenvolvimento territorial) e indicam os aspectos pertinentes à percepção e à 

contribuição dada pelos cicloturistas para o desenvolvimento territorial de Nova 

Veneza – SC.  

 

Gráfico 15 – Fatores limitantes do cicloturismo 
 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Os 81 cicloturistas responderam mais de uma alternativa. 40 vezes os 

participantes assinalaram que o fator limitante do cicloturismo é a segurança; 40 vezes 

indicaram a infraestrutura das estradas como fator limitante; 3 vezes indicaram o valor 

do despacho da bicicleta; 9 vezes assinalaram a falta de companhia de viagem; 4 

vezes assinalaram o horário limitado como “outros fatores limitantes”; 1 participante 

assinalou outros e não indicou qual é esse outro fator; e 1 participante assinalou que 

não há nenhum fator limitante.   
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Gráfico 16 – Orçamento médio previsto para viagem cicloturística 
 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

7 praticantes da modalidade assinalaram que o seu orçamento médio previsto 

para uma viagem cicloturística é de até R$ 20,00 por dia; 29 assinalaram R$ 30,00 a 

R$ 50,00 por dia; 31 assinalaram R$ 50,00 a R$100,00 por dia; e 14 cicloturistas 

assinalaram que o seu orçamento médio previsto é de mais de R$100,00 por dia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 17 – Preferência de hospedagem durante o cicloturismo 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

40 cicloturistas preferem hospedar-se em hotel; 7 cicloturistas preferem se 

hospedar em hostel; 7 em casa de moradores/pensão; 15 preferem casa de amigos; 

15 em camping; 2 assinalaram a alternativa outro e justificaram que preferem o 

sistema de “bate e volta”. Alguns responderam mais de uma alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 – Contratação de agência para fazer o cicloturismo 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018.. 

 

Dos 81 cicloturistas, 3 assinalaram que costumam utilizar os serviços de 

alguma agência para fazer cicloturismo e 78 assinalaram que não utilizam agência 

para isso.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 19 – Trajeto recomendado para realização do cicloturismo em Nova Veneza – 

SC 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

50 cicloturistas recomendam o trajeto para realizar o cicloturismo iniciando em 

Caravaggio, passando pelas localidades de Mãe Luzia, São Bento Baixo, Cedro 

Médio, Vila Maria, São Bento Alto e terminando no centro de Nova Veneza (esse 

trajeto denomina-se aqui como Volta ao Território); 7 recomendam o trajeto de 

Criciúma ao Centro de Nova Veneza; 3 recomendam o trajeto de Nova Veneza a 

Siderópolis (Jordão, São Martinho, Criciúma);  26 recomendam o trajeto da Barragem 

rio São Bento;  2  recomendam o trajeto de Forquilhinha  a  Nova Veneza; 11 

recomendam o trajeto até as casas de pedras (antiga estrada de Nova Veneza – 

Caravaggio); 1 recomenda o trajeto de Caravaggio ao centro de  Nova Veneza;  

1 recomenda  o trajeto da Serrinha São Francisco para realização do cicloturismo em 

Nova Veneza.  

 

 

 

Gráfico 20 – Meios para chegar em Nova Veneza e praticar o Cicloturismo 
 

62% (50)

9% (7)

4% (3)

32% (26)

2% (2)

14% (11)
1% (1)1% (1)

Trajeto recomendado para o cicloturismo

Volta ao município (Caravaggio,
Mãe Luzia, SBA, Cedro Médio,
Vila Maria, SBA, Nova Veneza)
Criciúma - Centro de Nova
Veneza

Nova Veneza – Siderópolis 
(Jordão, são Martinho, 
Criciúma)
Barragem rio são bento

Forquilinha – Nova Veneza  

Casas de pedras (antiga estrada 
de Nova Veneza – Caravaggio) 

Caravaggio – Nova Veneza 
(centro) 

Serrinha São Francisco



114 

 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Dos 81 cicloturistas, 71 indicaram que o meio para chegar em Nova Veneza é 

de bicicleta e 10 indicaram outro meio de transporte para chegar à Nova Veneza e 

utilizam a bicicleta apenas no local. 

 
Gráfico 21 – Aluguel de bicicleta em Nova Veneza 
 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

Dos 81 cicloturistas, 24 assinalaram que sim, alugariam; 55 assinalaram que 
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não alugariam; e 2 não responderam a esta questão.  

Após a resposta positiva ou negativa esses cicloturistas escreveram o motivo 

de sua resposta, conforme evidenciado na tabela abaixo. 

 

Quadro 3 – Motivo pelo qual o cicloturista alugaria ou não a bicicleta no local 
 

Cicloturistas Resposta 

Motivo pelo qual alugaria ou não a bicicleta no 

local 

24 Sim Praticidade 

55 Não 

Moram perto 

Preferem bicicleta própria. 

Adequações específicas para a pessoa 

2 
Não 

responderam 
Não responderam 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

O quadro demonstra que os 24 cicloturistas que responderam positivamente 

sobre o aluguel de bicicleta no local (Nova Veneza) apontaram como motivo para esse 

aluguel a praticidade. Dos 55 cicloturistas que responderam negativamente sobre o 

aluguel de bicicleta no local, o motivo variou entre morar perto, preferência pela 

bicicleta própria e adequações específicas para cada pessoa. 2 não responderam a 

questão. 
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Gráfico 22 – Satisfação com a atual infraestrutura para o cicloturismo em Nova Veneza 
 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Dos 81 cicloturistas, 15 estão satisfeitos com a atual infraestrutura para o 

cicloturismo em Nova Veneza e 66 não estão satisfeitos com a atual infraestrutura 

para o cicloturismo neste território.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 23 – Necessidades relacionadas à infraestrutura para o cicloturismo em Nova 

Veneza 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Dos 66 cicloturistas que assinalaram a palavra “não” no gráfico, 22 

responderam outra pergunta sobre a necessidade relacionada à infraestrutura para o 

cicloturismo em Nova Veneza. Os dados computados indicam que estes 66 apontaram 

48 vezes a falta de sinalização como necessidade relacionada à infraestrutura; 43 

vezes apontaram a falta de informação sobre o percurso; 38 vezes apontaram a falta 

de estacionamento para bicicleta; 59 vezes apontaram a falta de ciclovias; 26 vezes 

apontaram a falta de áreas para descanso; 13 vezes apontaram loja especializada em 

bicicletas; 1 vez foi apontada a falta de acostamento e 1 não respondeu a questão e 

justificou que era a primeira vez que estava visitando o território.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 24 – Alimentos que poderiam ser consumidos durante a prática do cicloturismo 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Esta questão era aberta e cada um dos 81 participantes escreveu livremente 

até três tipos de alimentos que estaria disposto a consumir durante a prática do 

cicloturismo. Os 81 participantes citaram 53 vezes as frutas e cereais como alimentos 

para consumir durante o cicloturismo; 14 vezes citaram as frutas e salgados; 9 vezes 

a batata doce foi citada como alimento; 3 vezes citaram as frutas e almoço; 7 vezes 

citaram o caldo de cana; e 3 vezes a comida típica foi citada como alimento para 

consumir durante a prática do cicloturismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 25 – Alimentos que estaria disposto a consumir durante o cicloturismo 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Das 7 alternativas de alimentos apresentadas, os participantes assinalaram 

mais de uma delas indicando os alimentos que estariam dispostos a consumir durante 

a prática do cicloturismo. O açaí foi assinalado 42 vezes; o sanduiche 63 vezes; as 

frutas/sucos foram assinaladas 68 vezes; as comidas coloniais foram assinaladas 44 

vezes; os cereais foram assinalados 57 vezes; as vitaminas de frutas foram 

assinaladas 56 vezes; e o prato feito foi assinalado 13 vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 26 – Estabelecimentos mais utilizados pelos cicloturistas 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Das 8 alternativas de estabelecimentos apresentadas aos 81 participantes, os 

mesmos assinalaram mais de uma alternativa. Os 81 cicloturistas apontaram 39 vezes 

o restaurante como estabelecimento que costumam utilizar; 48 vezes a padaria; 36 

vezes o quiosque; 12 vezes lojas de comidas coloniais; 25 vezes a cafeteria; 4 vezes 

a farmácia; 7 vezes o mercado; 2 assinalaram a alternativa outros; 1 destes registrou 

que não utiliza estabelecimentos; e o outro optou por não responder. 

 

6.6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DOS GRÁFICOS 15 A 26 

  

Dos gráficos 15 a 26 e do Quadro 3, obteve-se informações relevantes sobre 

as necessidades dos cicloturistas e sobre o potencial do cicloturismo para o 

desenvolvimento territorial do território. 

Ressalta-se aqui que duas questões do questionário (gráfico 23 e 25) que 

solicitavam respostas em ordem numérica de prioridade não foram respondidas dessa 

forma pelos participantes. Os mesmos apenas assinalaram com X várias alternativas 

sem indicar a ordem de prioridade. Portanto, os dados dessas questões foram 

contabilizados como o número de vezes que os 81 cicloturistas assinalaram cada 
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alternativa.   

Dentre os fatores limitantes para o cicloturismo, os 81 participantes apontaram 

40 vezes a segurança e 40 vezes a infraestrutura das estradas. 9 indicaram a falta de 

companhia de viagem. Outras indicações também foram citadas como horário limitado 

e o valor do despacho da bicicleta. Um dos cicloturistas escreveu que não há fator 

limitante. Diante da exposição dos cicloturistas sobre os fatores que limitam a 

atividade, pode-se inferir que, se a infraestrutura das estradas está sendo citada como 

um fator limitante, se supõe que as estradas ainda não estão em condições 

adequadas para a prática desta modalidade. Então as estradas devem ser objeto de 

atenção e de reparos urgentes pelos órgãos competentes, para que deixem de ser um 

fator limitante, uma vez que a infraestrutura das estradas deve ser considerada como 

um fator fundamental para alavancar o desenvolvimento territorial em Nova Veneza.  

A segurança, outro fator limitante para o cicloturismo, é uma questão crucial 

que deve ser a prioridade dos gestores, empresários e de toda a comunidade. Quando 

o cicloturista percebe que há segurança durante o trajeto e ao chegar em locais de 

descanso e de alimentação, ele tem uma motivação maior para realizar a atividade, 

contribuindo para o desenvolvimento territorial. Além disso, destaca-se que 66 

participantes indicaram que não estão satisfeitos com a atual infraestrutura para o 

cicloturismo em Nova Veneza. Essas respostas merecem reflexão por parte de toda a 

comunidade local.  

Diante do exposto, entende-se que os gestores de Nova Veneza devem levar 

em conta esses fatores limitantes e essa manifestação de insatisfação, e devem se 

esforçar para diminuir sensivelmente os problemas de infraestrutura das estradas e 

de segurança. A melhoria na segurança e na infraestrutura das estradas, tão citadas 

pelos participantes, pode efetivamente, corroborando com o que dizem Ferreira e 

Pessoa (2012), contribuir para o desenvolvimento territorial, considerando-se a 

transformação de possibilidades externas em oportunidades internas, solucionando 

problemas ou atendendo as necessidades locais. 

Em relação ao orçamento médio previsto para uma viagem cicloturística, a 

maioria (60) dos participantes utiliza entre R$30,00 e R$100,00 por dia e 14 utilizam 

mais de R$100,00 por dia. Com estes orçamentos pode-se dizer que há uma 

contribuição com a economia, embora modesta. Torna-se fundamental investir em 

possibilidades que estimulem desenvolvimento territorial diante dos recursos 

disponíveis. Salienta-se que, de acordo com Delgado et al. (2007), nos territórios onde 
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existe uma economia já montada, um tecido social relativamente coeso, capacidade 

de ação coletiva por parte dos grupos sociais existentes, a ação governamental pode 

assumir um caráter mais indutor do desenvolvimento ou mais facilitador de novos 

empreendimentos. E, é neste viés que se espera uma ação dos gestores de Nova 

Veneza. 

Em relação ao local de hospedagem, quase a metade dos cicloturistas (40) 

preferem hospedar-se em hotel, embora haja uma gama de possibilidades de 

hospedagem apontadas pelos cicloturistas. Além dos hotéis, os campings surgem 

como uma nova possibilidade de empreendimento que pode favorecer o 

desenvolvimento territorial. Esses empreendimentos podem, de acordo com Delgado 

et al. (2007), diminuir o isolamento do território, conectando-o com outros territórios, 

regiões e países, trazendo ao mesmo tempo novas experiências, parcerias, 

financiamentos, alianças políticas etc. que talvez sejam capazes de contribuir para o 

aumento de sua autoestima e para que o território se aproxime de algo tão difícil como 

começar a perceber-se como sujeito de seu próprio desenvolvimento.  

Destaca-se que 78 participantes não utilizam os serviços de agência de turismo 

para a prática do cicloturismo. Apenas três cicloturistas utilizam os serviços de alguma 

agência. Outra questão importante é que 55 dos participantes não alugariam bicicleta 

e que 24 alugariam se esse serviço estivesse disponível. Esses dois aspectos podem 

ser estudados pelos empreendedores da região e pelos proprietários de agências de 

turismo, visando uma contribuição maior para com a modalidade do cicloturismo que 

vem crescendo consideravelmente nos últimos anos.  

Os cicloturistas indicaram vários trajetos para a prática desta modalidade, mas 

o trajeto denominado aqui como “Volta ao território” (gráfico 19) foi citado por 50 

participantes. Além disso, 71 cicloturistas indicaram ainda que o meio de transporte 

preferencial para chegar a Nova Veneza é a bicicleta. Esses fatos possibilitam uma 

ação efetiva por parte dos gestores públicos e dos responsáveis pelo segmento 

turístico, visando a construção e/ou a implementação de uma rota turística moderna e 

eficiente com pontos de descanso, de visitação e com propostas de hospedagem para 

os diferentes níveis econômicos. Para a construção dessa rota, sugere-se a 

participação da comunidade, dos cicloturistas e de consultores com experiência no 

cicloturismo para que Nova Veneza realmente se destaque nesta atividade. 

Sobre alimentos para consumir durante o cicloturismo, cada participante 

escreveu até três tipos de alimentos que estaria disposto a consumir. 53 vezes citaram 
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frutas e cereais; 14 vezes citaram frutas e salgados; 9 vezes a batata doce; 3 vezes 

frutas e almoço; 7 vezes citaram o caldo de cana; e 3 vezes a comida típica foi citada 

como alimento para consumir durante a prática do cicloturismo. Além disso, das 7 

alternativas de alimentos apresentadas aos participantes e salientando que poderiam 

indicar mais de um alimento, obteve-se, por ordem decrescente de preferência, 68 

vezes as frutas e sucos; 63 vezes o sanduíche, 57 vezes os cereais; 56 vezes as 

vitaminas de frutas; 44 vezes as comidas coloniais foram assinaladas; 42 vezes o 

açaí; e 13 vezes o prato feito foi assinalado. Esse é mais um aspecto que pode ser 

levado em consideração se a comunidade local deseja impulsionar sua economia (ou 

seu crescimento econômico) a partir do cicloturismo. Vale destacar o interesse pelas 

frutas e sucos e pelas comidas coloniais. Sendo Nova Veneza um território que se 

destaca pela gastronomia típica italiana, a citação de comidas coloniais é uma ótima 

oportunidade que os donos de restaurantes têm para incrementar seus pratos, seus 

serviços, e ainda podendo adicionar outros produtos de interesse de seus clientes. A 

sugestão é que as pequenas lojas de alimento, de artesanato, de produtos coloniais 

e as padarias disponibilizem alguns desses alimentos citados, pelo menos 

experimentalmente, e de acordo com as regras de segurança alimentar e do ministério 

da saúde.   

Como os resultados demonstram, o cicloturismo pode contribuir no segmento 

de alimentação, de infraestrutura e do turismo de Nova Veneza. O território pode 

tornar-se um local de destaque não só pelos seus atrativos naturais, mas 

principalmente, nesta modalidade, podendo receber cicloturistas de todo o estado, 

bem como nacionais e até internacionais.  

 

6.7. PROPOSTA DE CIRCUITO ORGANIZADO NO TERRITÓRIO DE NOVA VENEZA 

DENOMINADO ROTA CICLOTURÍSTICA “ÍTALO-BRASILEIRA” 

 

Com base nos resultados, propõem-se um circuito organizado denominado 

Rota Cicloturística “Ítalo-brasileira” para o território de Nova Veneza.  

A Rota Cicloturística sugerida é composta por um trajeto que se inicia no distrito 

de Nossa Senhora do Caravaggio e segue em direção ao distrito de São Bento Baixo, 

à comunidade do Cedro Médio, Vila Maria, São Bento Alto, passando pela barragem 

de Siderópolis e continuando a seguir em direção ao centro de Nova Veneza até 

retornar à Caravaggio, por meio da estrada antiga onde estão localizadas as casas de 
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pedras. 

Sugere-se também ciclovia nos trechos de asfalto, sinalização por meio de 

placas a cada 2km e nos cruzamentos. A rota é composta por sete pontos de parada 

com estacionamento para bicicletas, áreas de descanso, banheiros públicos, 

quiosques, além de dois campings e três pontos de Unidades Básica de Saúde.  

A escolha destes pontos tem o intuito de fomentar o comércio, os 

empreendimentos locais, a atividade turística, o passeio pela paisagem local e o bem-

estar dos cicloturistas que escolhem a rota de Nova Veneza como destino.  
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Figura 46 – Rota Cicloturística Ítalo-brasileira 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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7. CONCLUSÃO 

 

A partir dos dados coletados com os 81 praticantes do cicloturismo, pode-se 

concluir que o perfil do cicloturista que frequenta Nova Veneza é predominantemente 

caracterizado por indivíduos do sexo masculino (73%). A faixa etária dos praticantes 

é bem ampla, mas há um predomínio da faixa entre 31 e 40 anos de idade. O estado 

civil predominante entre os praticantes da modalidade é casado e a maioria possui 

ensino superior completo. As profissões ou ocupações dos cicloturistas são variadas. 

Conclui-se também que a maioria dos cicloturistas possui um nível de renda entre R$ 

1.000,00 e R$ 10.000,00.  

Ainda sobre o perfil dos cicloturistas pesquisados, conclui-se que residem na 

região Sul, a maioria em Santa Catarina, principalmente nos territórios vizinhos à Nova 

Veneza. A distância percorrida pelos cicloturistas varia entre 14,6km e 149km.  

Em relação à experiência dos cicloturistas que circulam por Nova Veneza, 

evidencia-se que a maioria é praticante recente da modalidade e a preferência é 

pedalar em grupo, que pode ser de amigos, parentes e de casais. A prática do 

cicloturismo é maior nos finais de semana e a distância percorrida diariamente varia 

entre 30km e 100km. A pista ideal para a maioria dos cicloturistas é a estrada de terra 

e a esfera de maior experiência se dá dentro do estado de Santa Catarina. Conclui-se 

ainda que a motivação maior para a realização do cicloturismo é a prática de 

exercícios físicos e a maioria também indicou a internet e as redes sociais como meio 

de obter informações sobre os percursos para o cicloturismo.  

Em relação ao potencial do cicloturismo para o desenvolvimento territorial, 

conclui-se que os fatores limitantes para esta modalidade são a segurança e a 

infraestrutura das estradas. A maioria dos cicloturistas está insatisfeita com a atual 

infraestrutura para o cicloturismo em Nova Veneza. Em relação ao orçamento médio 

previsto para um passeio cicloturístico, a maioria dos participantes utiliza entre R$ 

30,00 e R$ 100,00 diariamente e prefere a hospedagem em hotéis. Além disso, a 

maioria dos cicloturistas também não utiliza os serviços de agência de turismo e não 

alugaria bicicleta. 

Em relação ao trajeto, a maioria prefere o percurso da volta ao território (Nossa 

Senhora do Caravaggio, Mãe Luzia, São Bento Baixo, Cedro Médio, Vila Maria, São 

Bento Alto, Nova Veneza) e o meio de transporte preferencial para chegar a Nova 

Veneza é a bicicleta.  
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Por fim, conclui-se que os alimentos que a maioria estaria disposta a consumir 

seriam as frutas, cereais, sucos e sanduíches. A maioria dos cicloturistas utiliza as 

padarias e em segundo lugar os restaurantes durante o cicloturismo. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nova Veneza é um território com características rurais que vem se abrindo para 

o cicloturismo espontâneo e vem contando com a presença de público circulando por 

suas ruas. Acredita-se que este público constituído por cicloturistas pode potencializar 

o desenvolvimento de diferentes setores, como, por exemplo, o do turismo, da 

hotelaria, do comércio, da gastronomia, entre outros. O cicloturismo é um forte aliado 

para o desenvolvimento territorial de Nova Veneza e, além disso, pode servir como 

modelo para outros territórios com características similares que também queiram 

investir no segmento do cicloturismo. Para que esse desenvolvimento se configure, é 

necessário que os gestores de Nova Veneza ampliem a potencialidade do território 

para ser um destino preferencial do cicloturismo. Desta forma, acredita-se que um 

investimento efetivo na divulgação do território como um roteiro para o cicloturismo 

pode colaborar com o aumento do número de cicloturistas de todo o estado de Santa 

Catarina e até de outros estados do Brasil circulando por Nova Veneza. Outro 

investimento que deve ser priorizado é a infraestrutura das estradas. Salienta-se que 

boas estradas são fundamentais para alavancar o desenvolvimento territorial em Nova 

Veneza.  

Nova Veneza pode ser um território que se destaque pelo atendimento 

diferenciado aos cicloturistas e aos turistas em geral, uma vez que se pode oferecer 

uma rota cicloturística organizada e planejada para as necessidades de diferentes 

públicos, disponibilizando bicicletas para alugar e oferecendo possibilidades de outras 

atividades de aventura no decorrer do percurso. Estas atividades podem ser 

exploradas por empresas especializadas, que irão conduzir o público interessado até 

um ponto turístico específico, ou a um monumento histórico, ou ainda pelas referidas 

rotas cicloturísticas.  

Todos esses fatores possibilitam uma ação efetiva por parte dos gestores 

públicos e dos responsáveis pelo segmento turístico, visando à construção e ou 

implementação de uma rota cicloturística moderna e eficiente, com pontos de 

descanso, de atendimento, de visitação e com propostas de hospedagem para os 

diferentes níveis econômicos. Para a implementação dessa rota, sugere-se a 

participação da comunidade, dos cicloturistas e de consultores com experiência no 

cicloturismo para que Nova Veneza realmente se destaque nesta atividade. A rota 

cicloturística pode ser construída em etapas conforme as condições da Prefeitura.  
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Para a criação desta rota em Nova Veneza, pode-se utilizar o exemplo dos 

circuitos já existentes no estado, aproveitando-se os aspectos positivos e eliminando-

se os pontos negativos. 

Como os resultados demonstram, mesmo que ainda muito preliminarmente, o 

cicloturismo pode contribuir no segmento de alimentação, do turismo, do comércio e, 

inclusive, de infraestrutura de Nova Veneza.  

No que concerne às limitações do presente estudo, pode-se citar 

principalmente o número reduzido de bibliografias encontradas sobre cicloturismo, 

especialmente sobre a modalidade exercida em Santa Catarina. Um dos poucos 

artigos sobre o tema no Brasil refere-se à pesquisa sobre o perfil do cicloturista da 

Estrada Real em Minas Gerais, dos autores Resende e Vieira Filho (2011), que 

ressaltam a contribuição do cicloturismo para desenvolvimento das comunidades de 

áreas rurais e apontam que os produtos de cicloturismo ainda são recentes e estão 

em fase de crescimento.  

É fundamental ressaltar a necessidade de mais estudos sobre o cicloturismo, 

considerando-se que essa crescente modalidade pode contribuir para uma 

aproximação maior com a natureza, além de ser uma prática de menor impacto 

ambiental e que favorece o exercício físico.   

  



131 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ACOLHIDA NA COLÔNIA. Disponível em: <http://acolhida.com.br/cicloturismo/>. 
Acesso em: 14 dez. 2017. 
 
 
AGUAÍ SANTUÁRIO ECOLÓGICO. Disponível em: 
<https://www.aguaise.com.br/sobre> Acesso em: 13 mar. 2018. 
 
 
BARBETTA, P. A. Estatística Aplicada às Ciências Sociais. 6. ed. Florianópolis: 
Editora da UFSC, 2006. 
 
 
BERTRAND, Georges. Paisagem e geografia física global. Esboço metodológico. 
Raega – O Espaço Geográfico em Análise, [S.l.], v. 8, dez. 2004. ISSN 2177-2738. 
Disponível em: <http://revistas.ufpr.br/raega/article/view/3389/2718>. Acesso em: 16 
abr. 2018. doi:http://dx.doi.org/10.5380/raega.v8i0.3389. 
 
 
BORTOLOTTO, Z. H. História de Nova Veneza. Nova Veneza: Prefeitura Municipal, 
1992. 
 
 
BORTOLOTTO, Z. H. História de Nova Veneza. 2. ed. Florianópolis: Insular, 2012.  
 
 
CAGNINI, Lariane. Mascarados tomam as ruas de Nova Veneza, no Sul do 
Estado, para o Carnevale di Venezia. Diário Catarinense, Florianópolis, 16 jun. 
2017. Estilo de vida. Disponível em: <http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-
vida/noticia/2017/06/mascarados-tomam-as-ruas-de-nova-veneza-no-sul-do-estado-
para-o-carnevale-di-venezia-9818115.html>. Acesso em: 05 fev. 2018. 
 
 
CARVALHO, T. J.; RAMOS, J. L.; SYDOW, E. O cicloturismo como fator de 
desenvolvimento da atividade turística nas cidades de Araguaína e Nova Olinda – 
Tocantins. Revista Brasileira de Ecoturismo, 6, 2013. p. 63-82. 
 
 
CIRCUITO COSTA VERDE MAR. Disponível em: 
<http://www.costaverdemar.com.br/>. Acesso em: 16 dez. 2017. 
 
 
CIRCUITO DAS ARAUCARIAS. Disponível em: 
<http://circuitodasaraucarias.com.br/>. Acesso em: 18 dez. 2017. 
 
 
CIRCUITO DO VALE EUROPEU. Disponível em: 
<https://circuitovaleeuropeu.com.br/ >. Acesso em: 17 dez. 2017. 



132 

 

 
 
DANTAS, Marcelo Eduardo; GOULART, D. R.; JACQUES, P. D.; ALMEIDA, I. S.; 
KREBS, A. S. J. Geomorfologia Aplicada à Gestão Integrada de Bacias de 
Drenagem: Bacia do Rio Araranguá (SC), Zona Carbonífera Sul-Catarinense. In. XVI 
Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2005, João Pessoa. Anais do XVI 
Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2005. p. 1-20. 
 
 
DELGADO, N. G.; LEITE, S. P.; BONNAL, Ph.; KATO, K. Desenvolvimento Territorial: 
Articulação de Políticas Públicas e de Atores Sociais. In. MIRANDA, C.; TIBURCIO, 
B. (orgs.). Articulação de Políticas Públicas e Atores Sociais. Brasília: IICA, 
2007. 
 
 
DENCKER, A. de F. M. Pesquisa e Interdisciplinaridade no ensino superior: uma 
experiência no curso de turismo. São Paulo: Aleph, 2002. 
 
 
FATMA – Fundação de Amparo à Tecnologia e Meio Ambiente. Disponível em: 
http://www.fatma.sc.gov.br/conteudo/reserva-biologica-estadual-do-aguai. Acesso 
em: 13 mar. 2018. 
 
 
FERREIRA, E. S; PESSÔA, V. L. S. Capital social e desenvolvimento territorial: uma 
abordagem teórico-conceitual. Campo - Território, v. 7, 2012. p. 1-33. 
 
 
FONSECA, D.  H. DE Q. Análise do segmento de cicloturismo no Caminho dos 
anjos. 2009. Monografia (Graduação em Turismo) – Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2009. 
 
 
FRAGA, C.C.L. Transporte terrestre e destino turístico. In. LOHMANN, G.; FRAGA, 
C.; CASTRO, R. Transportes e Destinos Turísticos: Planejamento e Gestão. Rio 
de Janeiro: Elsevier/Campus, 2013. p. 605-620 
 
 
GIGLIO, E.M. Contribuição ao desenvolvimento de um modelo de estratégia 
orientada para a satisfação do consumidor no ramo imobiliário. Tese 
(Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. 
 
 
IBGE. Censos Demográficos de 1991. IBGE, 1991. Disponível em: 
<https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
 
 
IBGE. Censos Demográficos de 2000. IBGE, 2000. Disponível em: 
<https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
 

http://www.fatma.sc.gov.br/conteudo/reserva-biologica-estadual-do-aguai


133 

 

 

 

 
IBGE. Censos Demográficos de 2010. IBGE, 2010. Disponível em: 
<https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
 
 
IPHAN. Roteiros Nacionais de Imigração: Alemães, Italianos e Poloneses em 
Santa Catarina. Superintendência Estadual do IPHAN em Santa Catarina [Online]. 
Disponível em: http://iphansc.blogspot.com.br/p/downloads.html. Acesso em 17 jun. 
2017. 
 
 
KREBS, A. S. J. Contribuição ao Conhecimento do Estado de Conservação dos 
Recursos Hídricos Subterrâneos no Território de Criciúma.2004. Tese 
(Doutorado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. 
 
 
LOHMANN, G.; FRAGA, C.; CASTRO, R. Transportes e Destinos Turísticos: 
Planejamento e Gestão. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2013. 
 
 
MARCONI. M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
 
MINAYO, M. C. de S. (org.). Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 18 ed. 
Petrópolis: Vozes, 2001. 
 
 
MORRISON, Alastair M. Marketing de hospitalidade e turismo. São Paulo: 
Cenpage Learning, 2012. 
 
 
PAGE, S. Transporte e turismo. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
 
 
PALHARES, G. L. Transportes Turísticos. São Paulo: Aleph, 2002. 
 
 
PAOLILLO, A. M.; REJOWSKI, M. Coleção ABC do Turismo: Transportes. São 
Paulo: Aleph. 2002. 
 
 
PAIVA, C. Á. O que são sistemas locais de produção. 2002. Disponível em: 
http://nutep.adm.ufrgs.br/pesquisas/desenvolvreg.html. Acesso em: 3 jul. 2006. 
 
 
PEQUINI, S. M. A evolução tecnológica da bicicleta e suas implicações ergonômicas 
para a máquina humana: problemas da coluna vertebral x bicicletas dos tipos Speed 
e Mountain Bike. 2000. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. 
 

http://iphansc.blogspot.com.br/p/downloads.html


134 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA. [Online]. Disponível 
em:<http://turismo.novaveneza.sc.gov.br/>. Acesso em: 10 mai. 2017. 
 
 
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO; INSTITUTO 
DE PESQUISA ECONÔMICA; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. Disponível em: 
<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/home/> Acesso em: 20 janeiro de 2018 
 
 
PROJETO de capital da gastronomia italiana avança em Brasília. Ligado no Sul, 
[S.l.], 29 ago. 2018. Geral. Disponível em: <http://www.ligadonosul.com.br/projeto-
de-capital-da-gastronomia-italiana-avanca-em-brasilia>. Acesso em: 05 fev. 2018. 
 
 
PORTAL VENEZA. Histórico do Território [Online]. Disponível em 
https://www.portalveneza.com.br/. Acesso em 17 jul. 2017. 
 
 
RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. Tradução de Maria Cecília França. 
São Paulo: Ática, 1993. 
 
 
RESENDE, J. C.; VIEIRA FILHO, N. A. Q. Cicloturistas na Estrada Real: perfil, forma 
de viagem e implicações para o segmento. Revista Turismo em Análise, Brasil, 
v.22, n.1, abr. 2011. p. 168-194. 
 
 
RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo. Atlas, 
1999. 
 
 
RITCHIE, B. W. Bicycle tourism in the South Island of New Zealand: planning and 
management issues. Tourism Management, 1998. p. 567-582. 
 
 
SAMPIERI, R.H.; COLLADO, C. F; LUCIO, M. del P. B. Metodologia de la 
investigación. México, McGraw-Hill, 1991. 
 
 
SANTOS, M.  Espaço e método. São Paulo: Nobel, 1985. 
 
 
SANTOS, M.  Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: Hucitec, 1988. 
 
 
SANTOS, M. Metamorfoses do espaço habitado: fundamentos teóricos e 
metodológicos da geografia. São Paulo: Editora Hucitec, 1996.  
 

https://www.portalveneza.com.br/


135 

 

 

 

 
SANTOS, M. Pensando o espaço do homem. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 1997 
 
 
SANTOS, M. O dinheiro e o território. GEOgraphia, ano 1, n. 1, São Paulo, 1999a. 
 
 
SANTOS, M. O Território e o Saber Local: algumas categorias de análise. Cadernos 
IPPUR, Rio de Janeiro, Ano 23, n.2, 1999b, p. 15-26 
 
 
SANTA CATARINA TURISMO. Nova Veneza. [Online]. Disponível 
em:<http://turismo.sc.gov.br/cidade/nova-veneza/>. Acesso em: 10 mai. 2017. 
 
 
SCARABELOT, M.; SCHNEIDER, S. As cadeias agroalimentares curtas e o 
desenvolvimento local: um estudo de caso no território de Nova Veneza/SC. In. 
Dimas de Oliveira Estevam; Luiz Carlos Mior. (orgs.). Inovações na Agricultura 
Familiar:  as cooperativas descentralizadas em Santa Catarina. vol. 1., 1. ed. 
Florianópolis: Editora insular, 2014, p. 229-260. 
 
 
SCHETINO, A. M. O cicloturismo como vivência crítica e criativa de lazer. Belo 
Horizonte: UFMG 2006.   
 
 
SCHIER, Raul Alfredo. Paisagens e florestas: abordagem histórica e legislação. 
Curitiba: Reichs Editor, 2004 
 
 
SIMONSEN, P.; JORGENSEN, B. Cycling Tourism: environmental and economical 
sustainability? Denmark: Research Centre of Bornholm, 1996.   
 
 
SOUZA, Marcelo José Lopes de. O território: sobre espaço e poder. Autonomia e 
desenvolvimento. In. CASTRO, I. E. de; GOMES, P. C. da C.; CORRÊA, R. L. 
(orgs.). Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 
 
 
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 
 
 
VÉLO QUÉBEC ASSOCIATION. Disponível em: 
<http://www.velo.qc.ca/en/pressroom/20060330135104/Velo-Quebec-Association-
unveils-activities-for-inauguration-of-Route-verte-in-2007> Acesso em: 2 dez. 2017. 
 
 
VERDUM, R. Percepção da paisagem. Porto Alegre. UFRGS, Jan. 2008.  
 



136 

 

 
VERDUM, R. Percepção da paisagem na instalação de aerogeradores no Rio 
Grande do Sul. In.  VERDUM, R. Paisagem: leituras, significados e transformações. 
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2012. p.73-86.  
 
 
VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2003. 
  



137 

 

 

 

APÊNDICES 
 
 

APÊNDICE A – Questionário aplicado com os cicloturistas em Nova Veneza – SC.  
 

A identidade dos participantes e os dados coletados são sigilosos.  
Responda as questões de forma verdadeira.  Obrigada pela sua colaboração! 
Contato por e-mail: marialauraromagna@gmail.com  

  
1.1 - Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino    
 
1.2 - Estado Civil: ( ) Solteiro(a) ( ) Casado (a) ( ) Divorciado(a) ( ) Outro  
  
1.3 - Faixa etária: ( ) 18 a 24 anos ( ) 25 a 30 anos ( ) 31 a 40 anos ( ) 41 a 50 anos ( ) 51 a 
60 anos ( ) acima de 61 anos  
  
1.4 - Escolaridade: ( ) Ensino fundamental completo ( ) Ensino fundamental incompleto 
( ) Ensino médio completo ( ) Ensino médio incompleto ( ) Ensino superior completo  
( ) Ensino superior incompleto  
  
1.5 -  Profissão:  ___________________. Ocupação Atual: __________________  
  
1.6 - Nível de renda: (   ) até R$ 500,00 (   ) de R$ 500,00 a R$ 1.000,00   
 (   ) de R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00  (   ) de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00   
 (   ) de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00  (   ) acima de R$ 10.000,00  
  
1.7 - Cidade que reside:______________________________________________ 
 
 2 - Há quanto tempo pratica o cicloturismo? __________________________ 
 
2.1 -  Você costuma pedalar: ( ) sozinho  ( ) com grupo de amigos   ( ) em casal  
( ) com a família  ( ) outros ___________________________________________ 
 
2.2 - Qual é a frequência que você costuma pedalar?  
(  ) diariamente   (  ) finais de semana    (  ) feriados 
 
2.3 - Qual é a distância máxima que você costuma pedalar por dia? 
 ( ) 10 a 30Km  ( ) 30 a 50Km  ( ) 50 a 100Km  ( ) mais de 100Km 
 
2.4 - Na sua opinião qual o tipo de pista ideal para o cicloturismo? 
( ) terra  ( ) asfalto ( ) ciclovia  ( ) outro _____________________________________ 
 
2.5 - Aonde você adquire as informações sobre percursos para cicloturismo? 
( ) na internet  ( ) em mapas  ( )no GPS ( ) em placa de informação turística  ( ) folders  
( ) outros meios. Quais? _______________________________________________   
 
2.6 - Qual é sua a motivação para fazer o cicloturismo? 
(  ) aventura  (  ) natureza  (  ) patrimônios históricos  (  ) trajeto fácil  (  ) exercício físico 
(  ) outros _________________________________________________________ 
 
2.7 - Quais fatores o limitam para a prática do cicloturismo?  
(  ) segurança (  ) valor do despacho da bicicleta (  ) Infraestrutura das estradas  (  ) companhias 
de viagem ( ) outros, quais? __________________________________ 
 2.8 - Qual é o seu orçamento médio previsto para uma viagem cicloturística? 
(  ) até 20 reais/dia (  ) de 30 a 50 reais/dia  (  ) de 50 a 100 reais/dia  
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(  ) mais de 100 reais/dia 
2.9 - Durante o cicloturismo você prefere se hospedar em: 
(  ) hotel  (  ) hostel (  ) casa de moradores/pensão  (  ) casa de amigos  (  ) camping 
 
2.10 - Você costuma utilizar os serviços de alguma agência para fazer cicloturismo? 
(  ) Sim   (  ) Não  
 
2.11- Quais são as suas experiências com cicloturismo? 
(  ) outros países   (  ) somente dentro do estado de Santa Catarina    (  ) no Brasil 
 
3 - Qual o trajeto que você recomenda para realizar o cicloturismo em Nova Veneza/SC?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
3.1 - Como você chega em Nova Veneza para a prática do cicloturismo?  
(   ) venho de bicicleta    (   ) venho com outro transporte e utilizo a bicicleta apenas no local  
 
3.2 - Você alugaria uma bicicleta no local? (  ) Sim (   ) Não   
Por quê? __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
3.3 - Você está satisfeito com a atual infraestrutura para o cicloturismo em Nova 
Veneza?  
( ) Sim   ( ) Não  
 
Se não, assinale por ordem numérica de prioridade o que você sente falta. 
(  ) de sinalização   
(  ) de informação sobre o percurso 
(  ) de estacionamento para bicicleta  
(  ) de ciclovias  
(  ) de áreas para descanso  
(  ) loja especializada em bicicletas 
(  ) outros _________________________________________________________________ 
 
3.4 - Escreva três tipos de alimentos você estaria disposto a consumir durante a prática 
do cicloturismo. 
_________________________________________________________________________ 
 
3.5 -  Enumere por ordem de prioridade, quais desses alimentos você estaria disposto 
a consumir durante a prática do cicloturismo. 
(  ) açaí    
(  ) sanduíche     
(  ) frutas/sucos    
(  ) comidas coloniais   
(  ) cereais   
(  ) vitaminas de frutas     
(  ) prato feito 
 
3.6 - Quais dos estabelecimentos abaixo você costuma utilizar durante o cicloturismo? 
(  ) restaurantes   (  ) padarias    (  ) quiosques   (  ) lojas de comidas coloniais  (  ) cafeterias  
(  ) farmácias  (  ) mercado (  ) outros: ___________________________________________ 

 
Obrigada pela sua colaboração! 


