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APRESENTAÇÃO 

Sentimo-nos honrados em apresentar ao município de Orleans, o seu primeiro 

Plano de Turismo. Os desafios para sua elaboração foram grandes, porém, temos 

consciência que, gigantescos serão os desafios para sua implementação.  

Orleans desponta no cenário nacional e até internacional, como um município 

de grandes oportunidades turísticas. Alguns equipamentos, já consolidados, atraem 

muitos turistas e visitantes, a exemplo da Janela Furada - Monumento Geológico -, 

Museu ao Ar Livre Princesa Isabel - Patrimônio Cultural Brasileiro - e as Esculturas do 

Paredão - Obras de arte esculpidas em rocha. O ramo de alimentos e bebidas está 

em franco desenvolvimento. Muitos locais estão sendo estruturados para hospedar e 

receber com hospitalidade. 

 As comunidades possuem belíssimas paisagens e cenários propícios para se 

vivenciar o dia a dia de uma propriedade rural, longe das rotinas dos centros urbanos. 

Muitos empreendedores já estão buscando conhecimento e se estruturando, para 

oferecer momentos de lazer e descontração, com segurança e comodidade.  

O município possui um potencial empreendedor, para o despertar de novas 

atividades, que poderão contribuir para o seu desenvolvimento socioeconômico. A 

união de forças favorecerá para que as metas e objetivos, propostos neste plano, 

sejam alcançados. Importante será o engajamento da comunidade e as parcerias a 

serem firmadas.   

A Fundação Educacional Barriga Verde-Febave, por meio do Centro 

Universitário Barriga Verde-Unibave e das demais mantidas, coloca-se à disposição, 

para esclarecimentos e auxiliar na execução das ações aqui propostas, pensando 

sempre no crescimento do setor turístico do município.  

Certamente, se bem estruturado, o segmento do turismo se fortalecerá e trará 

muitos benefícios para toda a população. 

 

Conselho Diretor da Fundação Educacional Barriga Verde - Febave 

 

Elcio Willemann - Guilherme Valente de Souza - Luiz De Noni - Luiz Matheus 

Debiasi - Agenor Dela Gustina - Edina Furlan Rampineli - Vandreça Vigarane 

Dorregão - Ubirajara Francisco Machado Pickler - Valmir José Bratti 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

MENSAGEM 

O município de Orleans possui um grande acervo histórico-cultural e integra o 

roteiro de Imigração do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 

Locais como a Casa Barzan, a Igreja Matriz Santa Otília e o Museu ao Ar Livre 

Princesa Isabel, colocam os moradores e visitantes em contato com a cultura e os 

costumes dos imigrantes que chegaram à região há mais de 100 anos. Outro destaque 

do município é o conjunto de esculturas entalhadas na rocha, conhecido como 

Esculturas do Paredão, ou Paredão do Zé Diabo.  

Orleans é um município de muitas oportunidades. Entendemos que o turismo 

em nossa cidade vai trazer gente e fazer movimentar a economia. Com o Plano 

Municipal de Turismo, pretendemos promover segmentos importantes como o turismo 

rural, cultural, religioso, gastronômico e cerveja artesanal, e o turismo de aventura, 

que envolve as nossas belezas naturais, como a Encosta da Serra, com toda a sua 

história.  

Este plano foi desenvolvido por uma equipe técnica, designada pela nossa 

parceira, a Fundação Educacional Barriga Verde-Febave, mantenedora do Centro 

Universitário Barriga Verde-Unibave, Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, Esculturas 

do Paredão e outras entidades educacionais, consolidadas no nosso município.  

É com muita satisfação e alegria que o município de Orleans recebe o seu 

primeiro Plano Municipal de Turismo - 2020/2030.  

Mais que um documento de intenções, queremos que este Plano seja um 

instrumento, que possa consolidar as ações do turismo, nos próximos dez anos, 

estimulando a gestão compartilhada, para fortalecer o nosso município, como um dos 

principais destinos turísticos a serem visitados.  

 

 

 

Jorge Luiz Koch 

Prefeito Municipal de Orleans 

 

  



 

 
 

O plano Municipal de turismo representa a materialização de uma política pública para 

o desenvolvimento desta importante atividade econômica. Foi criado pela iniciativa do poder 

público, mediante a contratação do UNIBAVE e elaborado com a participação das forças vivas 

da sociedade reunidas no Conselho Municipal de Turismo e de todas as pessoas que 

participaram, espontaneamente, com suas ideias e sugestões.  

Esperamos que esta atividade, conhecida como ''indústria sem chaminés'', traga novas 

oportunidades na área urbana e rural, mediante a exploração de nossos potenciais 

paisagísticos, étnicos, culturais, gastronômicos, museus, monumentos, hospedarias, dentre 

tantas condições que possuímos em nosso município. Acreditamos ainda que a integração 

entre os municípios para a atividade turística irá potencializar a concretização da região como 

um grande polo de turismo. 

  Mario Coan 

Vice-Prefeito Municipal de Orleans 

 

 

 

A consolidação do Plano Municipal de Turismo de Orleans é a grande ação do 

momento. O sonho de tornar Orleans como destino turístico, está se concretizando. Com a 

implementação das ações propostas, o nosso município poderá se desenvolver nos diversos 

segmentos, econômico, social, cultural, ambiental e político. A aplicação do Plano ampliará 

as oportunidades para alavancar o turismo, visando o desenvolvimento sustentável do nosso 

município.  

Leomar Brugnara 
Diretor de Turismo de Orleans 

 

 

 

Um dos primeiros pontos para tornar um destino turístico organizado e consolidado é 

a elaboração e manutenção do Plano Municipal de Turismo.  

A partir dele o destino, neste caso, nossa cidade de Orleans, poderá ter uma visão 

ampliada de suas potencialidades e fraquezas.  

Com o Plano de Turismo é possível traçar estratégias e ter métricas, para avaliar se 

cada componente, que constitui o destino, sendo público ou privado, está realizando a sua 

parte. Além disso o plano possibilita uma visão de futuro, respeitando o meio em que é 

desenvolvido, tendo uma grande importância o papel da população local, em sua elaboração 

e execução. 

Drielli Debiasi Baggio 

Presidente do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR
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1. INTRODUÇÃO  

 

Situado no sul de Santa Catarina, o município de Orleans faz parte da 

Associação dos Municípios da Região Carbonífera-AMREC, cuja localização é 

privilegiada. Distante a apenas 35 Km da Serra Geral, a 32 Km de águas termais e, 

aproximadamente, a 60 Km do litoral, Orleans possui muitos atrativos culturais e 

naturais, com potencial turístico diversificado.  

Pertencente à Instância de Governança Encantos do Sul, Orleans é 

nacionalmente conhecida pelo Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, primeiro do gênero 

na América Latina, que salvaguarda a história dos colonizadores, imigrantes 

europeus, instalados nesta região no final do século XIX e início do século XX e toda 

a documentação da Colônia Grão-Pará. Orleans também se destaca pelas Esculturas 

do Paredão, obra de arte, que atrai muitos visitantes para esta região.  

O município tem uma história rica. Seu território já foi habitado por índios 

Xokleng, foi sede de uma empresa de colonização, dote de casamento de uma 

princesa, berço do carvão mineral e a cidade já foi cortada pela Estrada de Ferro 

Tereza Cristina.  

O Plano Municipal de Turismo (PMT), para o município de Orleans/SC, foi 

elaborado em consonância com as diretrizes traçadas em âmbito federal e estadual, 

com vista no desenvolvimento do turismo e no crescimento da economia municipal. 

O contrato celebrado entre o poder público do município de Orleans e a 

Fundação Educacional Barriga Verde-Febave, traçou as diretrizes para a elaboração 

do Plano Municipal de Turismo de Orleans-PMTO, tendo como objetivo, “Desenvolver 

o Plano Municipal de Turismo do município de Orleans/SC, de forma participativa e 

coletiva, a fim de fomentar o desenvolvimento turístico do município”. E assim, este 

documento foi construído, de forma coletiva e partilhada, muito discutido com 

representantes de segmentos do município e comunidade.  

A equipe técnica, responsável pela elaboração do documento desenvolveu 

pesquisas, fez levantamento de dados, promoveu seminários, reuniões setoriais, com 

o intuito de elaborar um plano de turismo, que atendesse às necessidades locais, sem 

perder de vista o cenário regional, estadual e nacional. 

De acordo com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), entende-se que 

a evolução do turismo no Brasil começa no Município, com a compreensão do turismo 
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como atividade econômica, capaz de dar visibilidade aos atrativos locais, potencializar 

recursos, gerar emprego e renda e integrar diferentes setores da economia local, 

aumentando a arrecadação municipal.  

Este plano foi delineado considerando o desenvolvimento regional, buscando 

beneficiar a economia, a cultura e a sociedade como um todo. Ele reúne os princípios 

orientadores para o desenvolvimento da atividade turística em Orleans, muito 

significativo na implementação de estratégias e instrumentos que alavanquem o 

turismo como atividade econômica sustentável, local e regionalmente. Ele se constitui 

em um importante documento de planejamento e gestão, que define os programas e 

ações do turismo local, para os próximos 10 anos, com objetivos e metas a serem 

cumpridas a curto prazo (3 anos), médio prazo (6 anos) e longo prazo (10 anos). 

A construção do Plano Municipal de Turismo contou com a participação de uma 

equipe multidisciplinar e o envolvimento da cadeia turística, agentes públicos, 

secretarias municipais, câmara de vereadores, empresários, entidades, clubes de 

serviço, gestores do segmento de alimentos e hospedagens, associações, instituições 

de ensino, comunidade, conselhos municipais, entre outros.  

Para a consolidação do Plano Municipal de Turismo faz-se necessário a 

participação e o envolvimento dos diversos segmentos da sociedade. A 

implementação das ações previstas nesse plano, resultará em um importante avanço 

rumo à estruturação e o fortalecimento da atividade turística de Orleans e poderá 

fomentar, não só o setor turístico, como também contribuir para alavancar a economia, 

a valorização das práticas locais e o fortalecimento do sentimento de pertencimento 

nos munícipes orleanenses.  
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2. ORLEANS 

 

2.1 HISTÓRICO DE ORLEANS 

 

2.1.1 Os nativos 

 

As terras, onde surgiu Orleans, estavam cobertas por florestas de mata virgem, 

rios de águas cristalinas, fauna e flora rica, de variada composição. Antes dos 

imigrantes, este território já era habitado por índios da etnia Xokleng, denominados 

pelos estrangeiros, “Bugres Botocudos”1, expressão etnocêntrica, utilizada para se 

referirem aos povos que já habitavam este local. Além dos indígenas, habitavam 

nestas terras, algumas famílias denominadas de nacionais, como o caso dos Miranda, 

Pacheco e Rabelo. 

 

2.1.2 O carvão mineral 

 

Na região onde nasceu Orleans haviam caminhos de tropas que ligavam 

Laguna a Lages. Por estes caminhos os tropeiros faziam o transporte de mantimentos 

entre o planalto serrano e o litoral de Laguna e vice-versa. Eles desciam a serra 

trazendo gado e cargueiros cheios de mercadorias como charque, queijo e frutas. No 

retorno levavam sal, açúcar, farinha, aguardente, roupas e outros produtos que 

encontravam nas cidades próximas de Tubarão e Laguna.  

Os tropeiros utilizavam-se de estreitas picadas, quase sempre beirando o Rio 

Laranjeiras. Às vezes aproveitavam-se de outros caminhos, como a Serra do Imaruí, 

logo acima das Três Barras; a Serra do Oratório, na atual divisa entre Orleans e Lauro 

Müller; a Serra do Rio do Rastro e outras subidas mais ao Sul, acima da nascente do 

Rio Tubarão. Evidências da passagem desses tropeiros, ainda podem ser observadas 

no espaço geográfico do município de Orleans, a exemplo das taipas de pedra, das 

denominações dos nomes das comunidades e festas tradicionais, que remetem ao 

tropeirismo. 

 
1 Bugres Botocudos porque furavam o lábio inferior (DALL’ALBA, 1971) 
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Conta a história que margeando o Rio Tubarão, por volta de 1822, um grupo 

de tropeiros, ao acender o fogo para fazer sua refeição descobriram, acidentalmente, 

que algumas pedras pretas, queimavam facilmente. Tropeiros e peonada ficaram 

embasbacados vendo as pedras negras elevarem-se em chamas e desfazerem-se 

em cinzas. Era o carvão mineral! 

Logo iniciou-se o processo de lavra e a mineração seguiu francamente nas 

primeiras décadas, até que em 1861, o Visconde de Barbacena, adquiriu terras 

devolutas no lugar denominado Passa Dois, próximo às nascentes do Rio Tubarão, 

requerendo do Governo o direito de exploração do carvão. Em conjunto com 

investidores ingleses, ele fundou, uma companhia de mineração, a The Tubarão Coal 

Mining Company Limited e uma companhia de transporte férreo, a Donna Tereza 

Cristina Railway Co. Ltd. Em 1874, conseguiu do império autorização para construir 

uma ferrovia, para o transporte do carvão aos portos de embarque de Laguna e 

Imbituba. 

 

2.1.3 A Estrada de Ferro  

 

O início da história de Orleans está vinculado à construção da Estrada de Ferro 

Dona Tereza Cristina, ferrovia brasileira, situada no sul do Estado de Santa Catarina. 

Esta ferrovia foi projetada para o transporte de carvão mineral entre a localidade de 

Minas, hoje Lauro Müller, e o Porto de Imbituba, considerado o menor corredor 

ferroviário brasileiro. 

 

2.1.4 O dote da Princesa 

 

Em 15 de outubro de 1864, a Princesa Isabel2 contraiu núpcias com o Conde 

d'Eu3. Como era direito das princesas ao se casar, D. Isabel recebeu de seus pais, o 

Imperador Dom Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina, um Patrimônio Dotal, que, 

entre joias e propriedades, previa uma grande quantidade de terras. Ao todo 98² 

léguas, a serem escolhidas nos estados de Sergipe e Santa Catarina, cuja 

macrolocalização foi estabelecida por ato assinado, em 17 de outubro de 1870. 

 
2 Princesa Isabel - Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Rafaela Gabriela Gonzaga de 
Bragança - Herdeira do Império - Regente do Trono - A Redentora. 
3 Conde d'Eu - Luís Filipe Maria Fernando Gaston d’Orleans. 
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No sul de Santa Catarina totalizava 49² léguas, localizadas no Vale do Rio 

Tubarão. Este Território Dotal cobria partes dos atuais municípios de Orleans, Grão-

Pará, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, Armazém, Braço do Norte, São Ludgero, São 

Martinho, Pedras Grandes e Lauro Müller.  

 

2.1.5 A Colônia Grão-Pará 

 

Para a colonização das terras do Dote Imperial, foi encarregada uma empresa 

do Rio de Janeiro, financiada por banqueiros de Londres, favorecida pela Casa Lê 

Coc de Oliveira. Para colonizar estas propriedades os Condes d’Eu firmaram solene 

contrato com o Comendador Joaquim Caetano Pinto Junior, em 15 de novembro de 

1881.  

Em 1882 deu-se início à Colônia Grão-Pará, sendo inaugurada no dia 02 de 

dezembro de 1882, onde se estabeleceram muitos nacionais e estrangeiros. A 

colônia, fundada nas terras de Suas Altezas Imperiais, recebeu o nome de Colônia 

Grão-Pará, em honra ao primogênito dos Condes, D. Pedro de Alcântara Luiz Felipe 

Maria Gaston, o Príncipe Grão-Pará. Aos poucos abriram-se estradas, especialmente 

para o lado da ferrovia, que já ia sendo construída pelos ingleses. A construção da 

estrada de ferro era para favorecer a mina de carvão e não à Colônia.  

Inaugurada a Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina, em 1884, a sede da 

Colônia Grão-Pará passou para Orleans. A cidade foi crescendo, estabelecendo-se 

ali representantes de grandes casas de comércio de Laguna e de Tubarão.  

Com a implantação da sede em Orleans, a Colônia Grão-Pará progrediu muito. 

Em lugares próximos a passagem de águas os imigrantes montaram atafonas, 

engenhos de cana-de-açúcar e de farinha de mandioca, serrarias, ferrarias, olarias. A 

Colônia possuía suas próprias fábricas e para escoar seus produtos, abriu estradas 

em diversas direções, para expandir sua comercialização.  

 

2.1.6 A emancipação político-administrativa 

 

O nome da cidade de Orleans foi definido no fim do ano de 1884, pelo Conde 

d'Eu, em homenagem a sua família francesa. A escolha do nome e a sua localização 

determinou a tomada de grandes providências para cidade. Em janeiro de 1885, 
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iniciaram-se as obras, com a abertura de ruas e a venda dos primeiros lotes. Em 1886, 

Orleans foi considerada uma freguesia. No mesmo ano foi construída uma pequena 

capela, nas imediações da estação ferroviária. Sua réplica foi edificada no ano de 

1983. 

Em 1888, a cidade de Orleans foi emancipada da situação de Colônia. Pela Lei 

Provincial nº 1.218, de 02 de outubro de 1888, passou à condição de distrito, 

recebendo o nome de Orleans do Sul. 

Nessa época as primeiras edificações surgiram na cidade e os primeiros 

moradores começaram a chegar. Eram trabalhadores da estrada ferro, comerciantes, 

profissionais, funcionários, a grande maioria de origem nacional, provenientes da 

região de Laguna e de Tubarão. Surgiram as primeiras casas comerciais, as indústrias 

pioneiras de madeira e de produtos suínos.  

Orleans do Sul ficou vinculado a Tubarão, até o ano de 1913. Pela Lei Estadual 

nº. 981, de 30 de agosto de 1913, foi criado o município de Orleans, sendo, 

efetivamente, instalado no dia 20 de outubro do mesmo ano.  

Inicialmente, a extensão territorial do município compreendia 1.124 Km² e era 

composta pelos distritos da Sede, de Lauro Müller4, Grão-Pará5, São Ludgero6 e 

Palmeiras, hoje Pindotiba. 

Em 1943, a grafia do nome do município passou a ser Orleães, retornando à 

grafia original, Orleans, em 1970, a pedido do Príncipe Dom Pedro de Orleans e 

Bragança, neto da Princesa Isabel, por ocasião da sua visita ao município.  

O planejamento da cidade de Orleans foi elaborado com uma preocupação que 

se antecipou no tempo. Mesmo sem a existência de veículos automotores, projetaram-

se grandes avenidas, que até hoje, mais de cem anos decorridos, suportam um 

elevado número de veículos.  

 

2.1.7 O Cognome 

 

Até a década de 1970, Orleans era uma comunidade comum, sem expressão, 

localizada no interior do Estado de Santa Catarina, conhecida por ‘Capital do 

Torresmo’, ‘Capital da Banha’ ou simplesmente, ‘Terra das Colinas’. Tendo em vista 

 
4 O Distrito de Lauro Müller emancipou-se em 05 de outubro de 1956. 
5 O Distrito de Grão-Pará emancipou-se em 21 de junho de 1958. 
6 Parte do Distrito de São Ludgero transformou-se em município, em 14 de junho de 1963. 
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os movimentos culturais e a criação de entidades culturais, especialmente nos anos 

70 e início dos anos 80, Orleans ganhou uma nova identidade, passando a ser 

conhecida como ‘Capital da Cultura’. 

Orleans, um município que desponta com um grande potencial turístico, poderá 

atrair muitos visitantes para seu território. Um dos objetivos deste Plano de Turismo 

foi identificar os potenciais e propor ações para que o município de Orleans cresça e 

se desenvolva em todos os setores. O Turismo poderá alavancar a economia e dar 

visibilidade ao município em todos os recantos, destacando-se como referência para 

a região sul do país.  
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2.2 INFORMAÇÕES SÓCIO DEMOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO 

 

    Os dados sóciodemográficos do município de Orleans estão descritos no 

quadro 1. 

 

Quadro 1 - Dados sócio demográficos do município de Orleans - SC 

 

Fonte: Autores, 2020 

 
7 Índice de Gini é um instrumento para medir o grau de concentração de renda, apontando a 
diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 
zero a um, no qual o valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a 
mesma renda, restando o valor um no extremo oposto, ou, seja uma só pessoa detém toda a 
riqueza (IBGE, 2010). 

Itens Dados 

Área de unidade territorial 549,513 km² 

População total (2010) 21.393 pessoas 

População Urbana (2010) 75,18% 

População Rural (2010) 24,82 

Estimativa da população em 2019 (IBGE) 22.912 pessoas 

Data de criação 30/08/1913 

Gentílico Orleanense 

Densidade demográfica IBGE (2010) 38,98 hab/km² 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) - (2010)  0,755   

Índice de Gini IBGE (2010)7 0,4717 

PIB per capita IBGE (2017) R$ 42.795,88 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade (2010) 98,1% 
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2.3 PANORAMA MUNICIPAL E INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISTA 
 

Orleans localiza-se numa região particularmente estratégica, do ponto de vista 

da mobilidade, por estar situado entre o Litoral e o Planalto Catarinense, próximo das 

Encostas da Serra Geral (Figura 1). O município pertence à Mesorregião Sul 

Catarinense, mais precisamente à Microrregião de Tubarão e faz limites com 

municípios tanto do planalto como do litoral. Ao Sul com o município de Urussanga; a 

Sudoeste com Lauro Müller; a Oeste com o município de Bom Jardim da Serra; ao 

Norte com Grão Pará; a Nordeste com Braço do Norte; a Leste com o município de 

São Ludgero e a Sudeste com o município de Pedras Grandes.  

 

Figura 1- Localização Geográfica de Orleans/SC 

 
   Fonte: Autores, 2020 

 

Do ponto de vista de acesso, é possível chegar por meio das rodovias estaduais 

(SC-108 e SC-390) e pela rodovia federal, BR-101 (Figura 2). Da capital do Estado, 

Florianópolis, para o município, conta-se aproximadamente 185 quilômetros no 

sentido sul, da BR-101. A rodovia SC-390 faz a conexão entre o município de Orleans 
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e a BR-101, essa mesma rodovia segue até o Planalto Catarinense. A Rodovia SC-

108, que faz ligação entre a cidade e os municípios de Urussanga, Criciúma, São 

Ludgero e Braço do Norte, permite uma conexão com os munícipios limítrofes da 

região Sul Catarinense.  

 

Figura 2- Vias estaduais de acesso ao município 

 

    Fonte: Autores, 2020 

 

 As informações dos equipamentos urbanos referentes à malha rodoviária e 

aérea, sistemas de comunicação, segurança, saúde, e educacional estão detalhados 

no quadro 2. No quadro 3 são apresentados os aspectos físicos do município. 
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Quadro 2 - Equipamentos urbanos disponíveis no município de Orleans - SC 

Fonte: Autores, 2020 

  

Rodovia Federal - BR-101  

Rodovias Estaduais  - SC-390  
- SC-108 

Rodoviário  - Terminal Rodoviário Manoel Bertoncini. Rua, 
Campos Elísios, Centro, Orleans/SC 

Aeroportos - Internacional - Floripa Airpoirt - Florianópolis 
- Regional Sul - Humberto Ghizzo Bortoluzzi - 
Jaguaruna 

- Regional Sul - Diomício Freitas - Forquilhinha 

Sistema de 
Comunicação  
Operadoras de 

Telefonia 

OI®, VIVO®, TIM®, CLARO® 

Sistema de Segurança - Delegacia de Polícia Civil 
  Rua Miguel Couto, s/n, Centro, Orleans/SC 
- Polícia Militar do Estado de Santa Catarina 
  R. João Feldman, 221, Bairro Santista, Orleans/SC   
- Polícia Rodoviária Estadual, Estrada Geral Guatá, 

Lauro Müller 

Sistema de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU    
Travessa Vereador Hannoff, 48. Bairro Santista, 
Orleans/SC - 192 - Atendimento 24 horas 

-  Corpo de Bombeiros Militar  
   Rodovia SC - 390 - Orleans/SC - 193 - Atendimento 

24 horas 
-  Emergência da Fundação Hospitalar Santa Otília. 

Rua   Miguel Couto, 800, Centro, Orleans/SC 
-  Atendimento 24 horas 

Sistema Educacional - Ensino Superior: Presencial - EAD 

- Escolas de Educação Básica: municipais, estaduais 
e particulares. 
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Quadro 3 - Aspectos Físicos do município de Orleans - SC 

Vegetação Bioma Mata Atlântica 

Clima 
Clima Temperado, úmido e com temperatura média do 
ar no mês mais quente > 22°C (MONTEIRO; SILVA, 
2014) 

Relevo 

Situada na Depressão da Zona Carbonífera Catarinense, 

com relevo colinoso e presença de vales encaixados e 

com encostas íngremes distribuídas sobre o relevo. Na 

classificação de AB’SÁBER (2003), possui “mares de 

morros”, onde as feições de relevo apresentam topos 

arredondados. No município predominam altitudes que 

variam entre 100 metros e 900 metros, com altitudes 

maiores próximas as encostas da Serra Geral. (LUIZ, 

2014). 

Hidrografia 

Situa-se na Região Hidrográfica Sul Catarinense (RH9). 

O Rio Tubarão é o mais importante dessa região, cujo o 

Rio Laranjeiras em território orleanense é um dos seus 

afluentes (ANTUNES; CONSTANTE, 2014). 

Fonte: Autores, 2020 
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3.  PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DE ORLEANS 

 

O Plano Municipal de Turismo é uma ferramenta eficaz no que se refere ao 

planejamento territorial de um município, visto que ele é capaz de estruturar e ordenar 

o turismo no território.  O mesmo também colabora indicando estratégicas no que se 

refere as atividades turísticas, possibilitando que os produtos ofertados e consumidos 

pela sociedade possam ser utilizados de forma sustentável e comercializados com 

foco em ser fonte de renda e emprego, contribuído com o desenvolvimento de base 

local.   

A OMT8, na Carta do Turismo Sustentável (1995), Artigo 1º, orienta: “O 

desenvolvimento turístico deverá fundamentar-se sobre critérios de sustentabilidade, 

ou seja, deverá ser suportável ecologicamente a longo prazo, viável economicamente 

e equitativo desde uma perspectiva ética e social para as comunidades locais”.  

Somente por meio do plano de turismo é que a realidade é identificada e os 

projetos no segmento do turismo passam a ser condicionantes para criação de novas 

fontes de renda e geração de emprego. Conforme os novos investimentos de cunho 

público e privado são executados ao longo dos anos, novas oportunidades 

econômicas garantem promoção dos lugares e fomento da economia local e regional. 

Contudo, essa prática econômica para colher bons frutos, precisa ser efetivada por 

meio da abertura frequente de diálogo entre o poder público e a sociedade, para 

melhor integração. Possibilitando assim, resultados satisfatórios no campo do convívio 

entre o visitante, o visitado e o uso ordenado dos espaços públicos.  

O turismo planejado e organizado de forma integrada e de acordo com os 

anseios da comunidade local permitem trocas culturais, maior circulação de pessoas 

no município, consumindo seus produtos locais, gerando oportunidades de emprego 

e empreendedorismo no setor.  

 

3.1 OBJETIVOS 

 

Este plano apresenta como objetivo central, elaborar estratégias para a 

intensificação do desenvolvimento turístico no município de Orleans.  As ações 

 
8 Um dos princípios divulgados pela Organização Mundial do Turismo, criada em 1975. 



37 
 

 
 

expostas neste plano, permitirão o direcionamento das tomadas de decisão a curto, 

médio e longo prazo. 

O Plano Municipal de Turismo teve como alicerce de construção os seguintes 

objetivos específicos: Realizar o levantamento da oferta turística no município de 

Orleans; Promover o estudo da demanda turística no município; Elaborar diagnóstico 

situacional turístico do município; Propor ações para intensificar o desenvolvimento 

turístico no município; Apresentar o Plano Municipal de Turismo de Orleans-PMTO. 

 

3.2 ASPECTOS LEGAIS 

 

O estabelecimento de políticas públicas específicas para o setor na esfera 

federal se fortaleceu a partir da criação do Ministério do Turismo - MTUR, no ano de 

2003.  

A Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, dispõe sobre a Política Nacional 

de Turismo. Ela define as atribuições do Governo Federal no planejamento, 

desenvolvimento e estímulo ao setor turístico e disciplina a prestação de serviços 

turísticos, o cadastro, a classificação e a fiscalização dos prestadores de serviços 

turísticos. Esta lei ainda etabelece que o Ministério do Turismo é responsável por 

desenvolver a Política Nacional de Turismo - regida por um conjunto de leis e normas, 

voltadas ao planejamento e ordenamento do setor, e por diretrizes, metas e programas 

definidos no Plano Nacional do Turismo - PNT. 

A organização e composição do setor turístico a nível nacional se dá pelo 

Sistema Nacional de Turismo, composta pelo Ministério do Turismo, Instituto Brasileiro 

de Turismo - Embratur, Conselho Nacional de Turismo e Fórum Nacional de 

Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo. Ainda podem integrar ao sistema: os 

fóruns e conselhos estaduais de turismo; os órgãos estaduais de turismo; e as 

instâncias de governança macrorregionais, regionais e municipais. (Brasil, 2008) 

A Portaria nº 105, de 16 de maio de 2013, estabelece as diretrizes do Programa 

de Regionalização do Turismo, (Lei 11.771/08), cujo objetivo é promover a 

convergência e a articulação das ações do Ministério do Turismo e do conjunto das 

políticas públicas setoriais e locais, tendo como foco a gestão, estruturação e 

promoção do turismo no Brasil, de forma regionalizada e descentralizada, alinhada 

aos princípios da Política Nacional de Turismo (Quadro 4). 
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Quadro 4 - Estruturação do Programa de Regionalização do Turismo 

Gestão Compartilhada do Programa de Regionalização 

 

ÂMBITO      INSTITUIÇÃO                 COLEGIADO                          EXECUTIVO 

Nacional      Ministério do Turismo     Conselho Nacional                 Comitê Executivo 

Estadual      Órgão Oficial de              Conselho / Fórum Estadual    Interlocutor Estadual 

                     Turismo da UF 

Regional      Instância de Governança Estadual                                Interlocutor Regional 

Municipal     Órgão Oficial de              Conselho / Fórum                  Interlocutor Municipal 

                    Turismo do Município      Municipal 

Fonte: Brasil, 2013. 

 

O Mapa do Turismo Brasileiro, instituído pelo Programa de Regionalização do 

Turismo, é o que define a área trabalhada pelo Ministério do Turismo, a última 

definição é de 2019 com 2.694 municípios, divididos 333 regiões turísticas. Os 

municípios foram indicados pelos órgãos estaduais de turismo, juntamente com as 

estâncias de governança regional. São categorizados em A, B, C, D e E, de acordo 

com o desempenho de sua economia no turismo. Conforme apresentado no quadro 

5, Orleans se enquadra na categoria D (BRASIL, 2019). 

 

Quadro 5 - Categorização da Instância de Governança 

 
 

Instância de  
Governança 

Encantos do Sul 

Criciúma  B 

Forquilhinha D 

Garopaba B 

Grão Pará E 

Gravatal C 

Imaruí E 

Imbituba B 

Jaguaruna D 

Laguna C 

Lauro Müller D 

Nova Veneza D 

Orleans D 

Santa Rosa de Lima E 

São Martinho D 

Siderópolis D 

Tubarão C 

Urussanga D 
Fonte: BRASIL, 2019. 
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O Mapa do Turismo Brasileiro é dividido em 05 macrorregiões turísticas: norte, 

nordeste, centro-oeste, sudeste e sul.  (Figura 3). Orleans está inserido na 

macrorregião turística sul, da qual também fazem parte os estados de Santa Catarina, 

Paraná e Rio Grande do Sul (Figura 4). 

 

Figura 3 - Mapa do turismo brasileiro 

 
Fonte: Brasil, 2019 
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Figura 4 - Região turística sul 

 
 Fonte:  MTUR, 2019 

 

O setor turístico em Santa Catarina é dividido por regiões, totalizando 13. Estas 

regiões são compostas por vários municípios, definidas por possuírem características 

similares e aspectos em comum. Existe uma articulação entre os municípios, por meio 

de uma Instância de Governança Regional, no intuito de trabalhar o turismo de forma 

regionalizada, responsável pelas definições das prioridades e definições no 

planejamento e execução do setor turístico. “A Instância de Governança Regional é 

uma organização com participação do poder público, do setor privado e de outras 

entidades representativas do turismo dos municípios componentes das regiões 

turísticas, com o papel de coordenar o Programa em âmbito regional” (BRASIL, 2019). 

Orleans pertence a Instância de Governança Encantos do Sul (Figura 5), 

formada pelos municípios de: Armazém; Braço Norte; Balneário Rincão; Capivari de 

Baixo; Cocal do Sul; Criciúma; Forquilhinha; Garopaba; Grão Pará; Gravatal; Içara; 

Imaruí; Imbituba; Jaguaruna; Lauro Muller; Laguna; Morro da Fumaça; Nova Veneza; 
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Orleans; Paulo Lopes; Pedras Grandes; Pescaria Brava; Rio Fortuna; Santa Rosa de 

Lima; São Ludgero; São Martinho; Siderópolis; Sangão; Treze de Maio; Treviso; 

Tubarão e Urussanga. Destes municípios, apenas 15 estão inseridos no Mapa do 

Turismo Brasileiro, incluindo Orleans (Figura 6). 

 

Figura 5 - Região turística Encantos do Sul 

 
 Fonte: Brasil, 2019 

   

Figura 6 - Municípios incluídos no mapa do turismo 

 
   Fonte: Brasil, 2019  
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Em se tratando do turismo em âmbito municipal, a Lei Orgânica rege o 

funcionamento dos municípios. Em Orleans, a Lei Orgânica está em fase de revisão, 

conforme Lei promulgada em 11 de novembro, de 2019. O Plano Diretor, também está 

sendo revisado, conforme Lei complementar nº 2.147, de 18 de dezembro, de 2007, 

com intuito de traçar novas diretrizes para guiar o desenvolvimento do município para 

as próximas décadas, entre elas, às relacionadas ao turismo. O Plano Diretor é um 

instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da 

expansão urbana do município, preconizado no art. 139, da Lei Orgânica do Município 

de Orleans. 

Em Orleans, o setor público do turismo é gerido por uma Diretoria de Turismo, 

vinculada à Secretaria de Agricultura, gerenciada por um diretor de turismo. O 

orçamento para o turismo, aprovado pelo Projeto Lei Municipal 0059/2019, para o ano 

de 2020, foi de R$ 80.000,00. O setor também possui um órgão consultivo, COMTUR 

- Conselho Municipal de Turismo do Município de Orleans, criado pela Lei Municipal 

nº 1.625/2001, alterado pela Lei nº 2.810/2018 - órgão consultivo, deliberativo e 

executivo (ORLEANS, 2019). Como forma de apoiar o desenvolvimento das 

atividades turísticas, foi criado o Fundo Municipal de Turismo de Orleans - FUMTUR, 

pela Lei 1393/1998, necessitando ser aplicado. 

Além do poder público, outros órgãos estão se organizando e trabalhando em 

prol do turismo no município de Orleans. A Febave, entidade mantenedora do principal 

atrativo turístico do município, o Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, inaugurado em 

1980, trabalha para o desenvolvimento da cultura e do turismo, não só do município, 

mas de toda a região sul catarinense.  

A Associação Empresarial de Orleans-ACIO, criou o Núcleo de Turismo no final 

de 2019. Neste ano também foi criado o Programa de Desenvolvimento Econômico 

Local-DEL, uma parceria entre, Associação Empresarial-ACIO, Câmara de Dirigentes 

Lojistas-CDL, Centro Universitário Barriga Verde-Unibave e Câmara de Vereadores. 

Neste programa, parceiros públicos, privados e a sociedade, trabalham para melhorar 

as condições de crescimento econômico e da geração de emprego. Foram formadas 

várias câmaras técnicas para o desenvolvimento desse programa, uma delas é a 

Câmara Técnica de Turismo e Cultura.  

Além disso, ações privadas, a exemplo do Movimento Orleans Viva - MOV, 

também estão se destacando por iniciativa própria ou em parceria, no sentido de 

promover o turismo no munícipio de Orleans. Este movimento busca zelar pela 
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preservação e pelo uso sustentável das águas, dos solos, do ar, da biodiversidade e 

das paisagens naturais e culturais de Orleans. Com isso, pretende colaborar para 

assegurar o convívio saudável das comunidades rurais e urbanas, presentes e futuras, 

de diferentes culturas e tradições dentro do ecossistema, do qual são parte integrante 

e indissociável.   
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4. METODOLOGIA 

 

O processo de elaboração do plano foi feito de forma participativa. Houve 

encontros e consultorias ao longo de oito meses, com profissionais ligados ao turismo, 

empreendedorismo, indústria, comércio, meio ambiente, infraestrutura, educação e 

gestão pública.  

Todas as ações expostas foram pautadas em virtude do trabalho coletivo 

executado, envolvendo a sociedade de modo geral, com pessoas, órgãos públicos e 

entidades capazes de colaborar, sistematizar e materializar as informações de 

interesse econômico, social e local, dando amparo para planejar e estruturar o turismo 

para os próximos 10 (dez) anos.  

A execução técnica foi realizada por especialistas da Fundação Educacional 

Barriga Verde (FEBAVE), das áreas de turismo; planejamento territorial e 

desenvolvimento socioambiental; patrimônio histórico/cultural; administração; 

educação e desenvolvimento local. As atividades desenvolvidas pela equipe técnica 

estão detalhadas no quadro 6.  

 

Quadro 6 - Cronograma de atividades da equipe técnica 

Data  Atividade 

03/11/2019 Seminário Municipal de Turismo 

Nov/2019 - Jan/2020 Aplicação da pesquisa de demanda 

18/11/2019 Reunião com a Secretaria de Agricultura, EPAGRI e FAMOR 

02/12/2019 Reunião com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito Municipal, 

Secretários Municipais e Diretores de Departamentos 

(Turismo, Cultura, Infraestrutura, Assistência Social). 

18/12/2019 Reunião com o Trade Turístico e Roda de Conversa 

Janeiro/2020 Aplicação da pesquisa de oferta. 

04, 05 e 06/02/2020 Reuniões nos Bairros e Comunidades de Orleans 

10/02/2020 Reunião com o COMTUR 

20/02/2020 Reunião com os Vereadores 

05/03/2020 Reunião com a Câmara Técnica de Turismo e Cultura do DEL 

  Fonte: Autores, 2020 
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4.1 ETAPAS, DIRETRIZES E AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO 

 

O princípio central das ações promovidas pela equipe técnica foi de dialogar 

com a comunidade local, obter informações, organizar e pensar ações integradas com 

os planos e projetos em andamento (Plano Municipal da Mata Atlântica, DEL, 

COMTUR, entre outros.), ou seja, este plano é fruto de um esforço coletivo que se 

expressa na vontade de pensar o turismo, de modo integrado e de acordo com a 

realidade regional. 

Além da participação e envolvimento dos membros dos projetos em andamento 

no município, houve uma reunião com os vereadores e com o trade turístico, no intuito 

de apresentar o plano, o seu andamento e de proporcionar à participação deles na 

proposição de ações. Na oportunidade foi solicitado aos presentes, sugestões de 

ações que possibilitassem alavancar e desenvolver as atividades ligadas ao turismo 

no município. 

Em todas as reuniões promovidas pela equipe técnica, o objetivo foi pautado 

no diálogo, no qual buscava-se compartilhar informações das iniciativas já existentes 

no município, perceber junto com os membros, os caminhos e potenciais existentes 

no território e formar conjuntamente, uma base de dados com lugares e informações 

que permitissem nortear o grupo de trabalho na elaboração do plano de ações.  

Para a elaboração e conclusão do plano adotou-se várias estratégias como, 

avaliar os estudos, pesquisas e projetos, anteriormente realizados pela gestão pública 

municipal, aplicação de pesquisa de demanda, coleta de informações, por meio de 

visitas técnicas e aplicação de questionário com empreendedores do setor turístico. 

Desenvolveu-se, também, a realização de um seminário municipal de turismo, 

reuniões setoriais, com gestores públicos e oficinas participativas nas comunidades 

rurais e na área central da cidade (Figura 7).  
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Figura 7- Processo de informações 

 

 

Fonte: Autores, 2020 

 

Essas ações possibilitaram uma abertura de diálogo, indicando o panorama 

geral na situação atual do município e colaboraram para integração e sistematização 

das informações entre equipe técnica, gestão pública e sociedade. Como revela a 

Carta de Turismo Sustentável da OMT (1992), em seu Artigo 4º: “A contribuição ativa 

do turismo ao desenvolvimento sustentável pressupõe necessariamente a 

solidariedade, o respeito mútuo e a participação de todos os atores envolvidos no 

processo, tanto públicos com privados. Este acordo deve basear-se em mecanismos 

eficazes de cooperação em todos os níveis: local, nacional, regional e internacional”. 

A participação dos membros da sociedade contribuiu para integrar e promover 

estratégias, com envolvimento local, fortalecer o elo entre os moradores locais e seu 

território, assim como, potencializar o sentimento de pertencimento e valorização das 

práticas locais.  

 

4.1.1 Pesquisa de Demanda 

 

A coleta de dados e a análise sobre a demanda têm como principal objetivo 

apontar o perfil dos turistas e visitantes em determinados períodos do ano. Tal 

conhecimento permite ao gestor público realizar o planejamento do turismo de acordo 
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com o resultado obtido e direcionar as ações voltadas ao público que visita o município 

ou região, uma vez que esses farão o diagnóstico dos serviços ofertados. 

Para uma melhor análise do perfil dos visitantes no município de Orleans, 

optou-se por realizar a pesquisa de forma on-line e presencial, no período entre o dia 

12 de dezembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020. 

Além de disponibilizados na plataforma on-line, os formulários também ficaram 

disponíveis em diferentes locais que costumam receber visitantes no município, como 

hotéis, restaurantes, vinícola e museu. 257 questionários foram respondidos, sendo 

174 on-line e 83 presenciais. 

Os dados coletados permitiram chegar aos seguintes resultados: 

• O predomínio de pessoas que visitam Orleans e consomem serviços ligados 

ao turismo são residentes nas cidades limítrofes; 

• Quanto à idade, predomina a faixa etária entre 26 e 60 anos, sendo a maioria 

do sexo feminino; 

• Possuem renda mensal entre 03 e 05 salários; 

• Dentre as profissões destacam-se, os professores, seguida de aposentados; 

• De acordo com a escolaridade, predomina o grau superior completo; 

• 94% responderam que já visitaram Orleans, os demais, responderam que 

não visitaram por falta de oportunidade; 

• O meio de transporte mais utilizado para chegar ao município é o automóvel; 

• Quanto ao tempo de permanência no município, 50% apontou apenas 1 dia 

e os outros 50%, 3 dias ou mais; 

• Dentre o motivo da viagem, destaca-se o lazer, seguido por negócios; 

• O local mais visitado foi o Museu ao Ar Livre Princesa Isabel e as Esculturas 

do Paredão; 

• Em relação ao que mais gostaram no município, foram apontados: as belezas 

naturais, o Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, a hospitalidade/receptividade 

do povo, o centro da cidade (igreja e seu entorno), as Esculturas do Paredão, 

a preservação dos aspectos culturais e históricos e os pubs; 

• O que menos gostaram no município foi a falta de sinalização (principal item 

apontado), a falta de equipamentos e serviços voltados ao turismo (falta 

opções e horários de alimentação, opções de lazer, falta de atrativos, falta de 

preparo do comércio/lojistas/moradores, no atendimento, falta de 

infraestrutura de apoio ao turista, dificuldade de estacionamento/trânsito).   

• Quanto à recomendação do município a outras pessoas, 98% responderam 

sim, que recomendariam a visita a Orleans. 

 

Importante ressaltar que o resultado da pesquisa de demanda irá apontar as 

principais tendências de mercado, as preferências relacionadas à segmentação do 

turismo, ou seja, quais os tipos de turismo que se destacam na região. 
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4.1.2 Levantamento da oferta turística - serviços e equipamentos 

 

A oferta turística de um destino é composta por todos os atrativos, bens e 

serviços, que são utilizados pelos visitantes durante sua permanência em um 

determinado local, bem como, tudo o que pode ser oferecido aos turistas atuais e 

potenciais.  

Segundo o documento da Confederação Nacional de Municípios, Turismo 360º 

- Planejando seu Município (2018, p. 14), “É no Inventário da Oferta Turística que vão 

ser identificadas as principais vertentes que nortearão as decisões e o sucesso para 

o desenvolvimento da atividade turística. [...] O Inventário da Oferta Turística é o 

instrumento para levantamento e registro da realidade do Município em relação ao 

turismo e contribui para que as decisões do gestor municipal sejam adequadas a essa 

realidade”. 

 Realizar o mapeamento da oferta é a primeira etapa para o diagnóstico da 

situação turística de uma cidade ou região. Nesse sentido, é necessário identificar 

todas as empresas e prestadores de serviços, que fazem parte da cadeia produtiva 

do turismo. Considerando que o município de Orleans não possui o mapeamento da 

oferta de serviços e equipamentos turísticos, a metodologia utilizada para o 

levantamento dos dados, foi iniciado junto a Vigilância Sanitária, com a identificação 

dos estabelecimentos comerciais ligados ao setor de A & B - Alimentos e Bebidas. 

Consta uma lista com, aproximadamente, 114 empresas na área de alimentação, 

porém, nem todas estão ativas.  

Elaborou-se também uma listagem com os seguimentos, que compõem o trade 

turístico do município, coletadas na pesquisa dos empreendimentos/oferta turísticas, 

conforme quadro 7. 
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Quadro 7 - Segmentos do Trade Turístico de Orleans - SC 

Estabelecimento Quantidade 
Hotéis  02 
Empresas da área de alimentação*9 100 
Outros meios de hospedagem **10 05 
Agência de viagem 02 
Transporte turístico  01 
Pesque Pague 02 
Bares e Pubs 05 

Cachaçaria 03 

Vinícola 01 

Cervejaria 01 

Área de lazer com piscina 01 
Fonte: Autores, 2020 

 

Para que houvesse a participação dos empreendedores e profissionais que 

compõem a oferta turística do município, foi realizado um evento, onde foram 

convidados dirigentes ou representantes dos segmentos de alimentos e bebidas 

(Restaurantes, lanchonetes, padarias, sorveterias, pubs etc.), transportes, postos de 

combustível, além de instituições ligadas ao comércio como CDL, Rotary e ACIO.  Na 

ocasião, além da apresentação das etapas do Plano Municipal de Turismo de Orleans, 

houve a participação de um profissional da área do turismo, que compartilhou a 

experiência do desenvolvimento turístico em Urubici, além da aplicação de um 

questionário para empreendedores e profissionais do município.  

Com o intuito de coletar informações referentes à oferta dos empreendimentos 

turísticos, foram realizadas, aproximadamente, 30 visitas, em estabelecimentos que 

recebem um número considerável de visitantes e turistas. Na ocasião foi aplicado um 

questionário para identificar o segmento ofertado, a capacidade e dias de 

atendimento, o público alvo, além da percepção do empreendedor em relação ao 

turismo e o que falta para atender melhor o turista no município. 

Das conversas e visitas, in loco, realizadas pela equipe técnica foram 

apontadas carências relacionadas aos serviços ofertados aos visitantes. Dentre os 

entraves foram apontados no quadro 8, os seguintes itens:  

  

 
9 *Alimentação - Estabelecimentos diversos: restaurante, churrascaria, pizzaria, padaria, sorveteria, 
lanchonete, café, doceria etc.  
10 ** Três estruturados e dois em construção. 
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Quadro 8 - O que falta no município11 

 
Fonte: Autores, 2020 

 

Já existe iniciativas de parcerias entre rede hoteleira, setor de alimentação e 

locais para visitação, no sentido de indicar e divulgar o que existe no município, 

embora a maioria dos locais aponta não possuir nenhum material de divulgação 

disponível para fornecer ao visitante.  

Nesse sentido percebe-se a necessidade de uma maior integração e 

conhecimento entre os empreendimentos ligados ao turismo, assim como material 

impresso ou mesmo em formato digital, tanto para o visitante como para moradores e 

empreendedores locais. 

Para o eficaz desenvolvimento da atividade turística de uma localidade é 

importante planejar o setor com o envolvimento da sociedade, uma vez que estes 

conhecem a realidade do local, onde estão inseridos e, ao mesmo tempo, têm o 

contato direto com os turistas.  

 
11 Os dados indicados foram apresentados de acordo com as falas dos entrevistados. 
 

Lazer
Acesso/estrada

Informação
Bom hotel/hospedagem

Mapas autoguiados
Placas de lugares/identificação

Maior divulgação/roteiros

Cultura/teatro/artistas de rua
Restaurante com horário estendido

Pessoas capacitadas 
para atender 

Divulgação Central do Turista 
Resgatar as tradições, fazendo 

eventos na nossa Praça Central. 

Parceria com setor público e 
empreendimentos

Mão de obra para trabalhar nos finais 
de semana/taxa de incentivo para os 

funcionários/diminuir os impostos
Opção de cafés/restaurantes e 

pousadas no interior
Parceria com municípios vizinhos. 
Divulgação dos pontos turisticos

União entre os estabelecimentos
Sinalização das comunidades e 

empreendimentos
Infraestrutura 

Envolvimento das pessoas do setor-
necessidade criar uma rota

Vontade política
Divulgação/marketing/folder

Serviço de hotelaria 
Passeios programados 

O que você acha que falta no município para 
atender melhor o turista?
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Como forma de obter o envolvimento da sociedade na elaboração do plano, na 

etapa de diagnóstico, a equipe técnica desenvolveu reuniões setoriais, com 

moradores das comunidades rurais e dos bairros da cidade. As reuniões aconteceram 

entre nos dias 04, 05 e 06 de fevereiro de 2020, em três locais distintos do município, 

sendo, Brusque do Sul, Barracão e Centro da cidade. Todas as comunidades e bairros 

do município foram convidadas a participar. Esta ação resultou na participação de 55 

pessoas, como detalhado no quadro 9.  

 

Quadro 9 - Reuniões setoriais nas comunidades e bairros do município de Orleans - 
SC 

Fonte: Autores, 2020 

 

Nas reuniões foram apresentadas as etapas que constituem um plano de 

turismo e sua importância no planejamento territorial do município. Aplicou-se uma 

atividade na intenção de buscar informações relacionadas a oferta turística local. 

Também promoveu-se uma ação coletiva de compartilhamento de saberes, que 

resultou na construção de um mapa falado das comunidades e bairros de Orleans, 

onde foram identificados e mapeados os espaços com oferta de produtos e lugares 

com atrativos turísticos.  

No mapa, os participantes indicaram locais de comprar, dormir, visitar e comer. 

Esta etapa respondeu às questões:  O que temos no município na atualidade; o que 

Data Localidades  Quantidade 

de Pessoas 

04/02/2020 

1ª Reunião 

Comunidades envolvidas: Barracão, Rodeio do Açúcar, 

Rodeio da Anta, Rio Carlota, Furninhas, Rio Pinheiro Alto, Rio 

Pinheiro Baixo, Rio das Furnas e Vila Nova. 

Local: Salão da Igreja - Comunidade de Barracão. 

13 

05/02/2020 

2ª Reunião 

Comunidades envolvidas: Brusque do Sul, Chapadão, Morro 

da Palha, Três Barras, Curral Falso, Rio Minador, Boa Vista, 

Rio Hipólito, Rio Capivaras Alta, Ponte Preta, Rio Laranjeiras e 

Rio Capivaras Baixa. 

Local: Salão da Igreja - Comunidade de Brusque do Sul. 

21 

06/02/2020  

3ª Reunião 

 

Bairros e comunidades envolvidos: Taipa, Serraria, Rio 

Belo, Rio Novo, Oratório, Sesmaria, Palmeira Alta, Tirão 

Comprido, Pindotiba e Santa Clara.  

Local: Centro de Vivência do Museu ao Ar Livre Princesa 

Isabel - Centro Universitário Barriga Verde (Unibave). 

21 
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pode ser um potencial turístico; onde podemos comprar, dormir, visitar ou comer na 

comunidade. 

Neste momento a equipe técnica agiu como moderadora da atividade, 

colaborando com as ações de cada comunidade, indicando aspectos relevantes da 

situação atual do município.  

Além de identificar os potenciais das comunidades, fez-se também, o 

levantamento das suas necessidades, identificando os entraves que podem impedir 

as alternativas de renda, no seu local de vivência.  

No quadro 10 estão elencados os potenciais e necessidades identificados. 

 

Quadro 10 - Potenciais turísticos e necessidades das comunidades e bairros de 

Orleans/SC 

Comunidade O que temos O que falta 

Barracão 

- Cachoeiras 
- Cachaçarias, queijarias, 
vinícolas 
- Fábrica de móveis 
- Festas locais 

- Condições ambientais (manutenção 
de canaletas, estradas, dejetos 
bovinos, mata ciliar, borrachudo) 
- Sinalização e acesso 
- Incentivo para as famílias 
- Infraestrutura  
- Orientação (produção, jurídica, 
recepção) 
- Roteiros 
- Telefonia móvel (precária) 

Brusque do 
Sul 

- Rios/áreas de banho 
- Cachoeira 
- Áreas para visitar 

- Pavimentação 
- Guia turístico 
- Telefonia 
- Internet 
- Ponto de venda (produtos coloniais) 
- Pousadas 
- Alimentação 

Centro 

- Restaurantes 
- Festas (Natal) 
- Hotéis 
- Semana Cultural 

- Padaria com atendimento estendido 
- Sinalização dos locais turísticos e 
em épocas de festas 
- Pessoas/profissionais preparados 
para receber pequenos e grandes 
grupos 
- Núcleo/Casa de Atendimento ao 
Turista 
- Calçadas para deficientes e 
sinalização 
- Centro Cultural/Teatro 
- Casa de artesanatos locais e 
produtos caseiros 
- Transporte coletivo/Uber 
- Guia turístico 
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Chapadão - 
- Internet 
- Estradas de qualidade 
- Sinalização (placas) 

Morro da 
Palha 

- Produtos artesanais 
- Alimentação 

- Acesso à internet 
- Telefonia 
- Pousada 

Oratório 

- Fácil acesso 
- Casarão 
- Ruinas da Estrada de Ferro 
- Produção de verduras 
- Frigorífico (produtos suínos) 
- Barraca de produtos coloniais 

- Falta sinalização 
- Divulgação 
- Acesso 

Palmeira Alta 

- Igreja São Martinho 
(arquitetura) 

- Duas festas anuais (estrutura 
física completa) 

- Vinícola De Lorenzi Cancelier 
- Ateliê Leandro Jung (estrutura 

física), peças artísticas e visitas 
mediadas 

- Ponto de contemplação (vista 
geral da Serra e Mar e 
comunidades vizinhas) 

- Cachoeira, gruta e trilha 

- Mediadores para receber os 
visitantes 
- Ampliar o plano de divulgação para 
além da região 
- Fomentar/ampliar a estrutura física 
(sanitários) 
- Ampliar a estrutura física (espaço 
para alimentação e hospedagem) 
- Sensibilizar os proprietários 
- Guia turístico 
- Construção de trilha 

Ponte Preta 
e Rio 
Laranjeiras 

- Natureza, rios 
- Atrativos 
- Alimentação 

- Infraestrutura e acesso para uso 
dos rios  
- Profissionalização 

- Local para dormir 

Rio Belo 

- Sobrado antigo, curtume 
- Relicário Casa e Jardim 
- Restaurante Vila Maria 
- Cachaçaria Rio Belo 
- Cultivo de pitayas 
- Trilha dos Coan (Rio Belo/Rio 
Novo 
- Mirante (potencial) 

- Revitalização/história, divulgação e 
sinalização 
- Infraestrutura 

Rio das 
Furnas 

- Local para comer 
- Local para visitar 
- Produtos para comprar; 
- Bom acesso  
- Estrada Geral 

- Capacitação 
- Local para se hospedar 
- Acesso a algumas cachoeiras 
- Falta divulgação 

- Falta de informação para os 
moradores locais 

Rio Hipólito - Pousada Deca 
- Sinalização 
- Auxílio para empreendimento 

Rio Novo 

- Fonte da Colina com água 
mineral de qualidade 

- Restaurante e Pescaria Rio 
Novo 
- Cachoeira Sete Quedas 
- Casas antigas 
- Vista para o Mirante da Serra; 
- Igreja Católica; 
- Cachaçaria Casa da Felicidade; 
- Primeira Igreja Batista do Brasil 

- Asfalto em direção à Brusque do 
Sul, para melhor locomoção do 
público  
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Serraria 

- Sede da Assoveor - Associação 
Vêneta de Orleans (Centro de 
Cultura Italiana) 

- Restaurante 
- Pesque pague 
- Igrejinha antiga 
- Casa antiga 

- Sinalização 
- Restauração 
- Divulgação 
 

Três Barras 

- Trilha 
- Contemplação da paisagem 
- Balneário, águas sagradas,  
- Fauna e flora 
- Presença do Parque Nacional 

de São Joaquim 
- Nascentes 
- Janela Furada 
- Serra do Imaruí 
 

- Placas de informação, 
Educação/Orientação para os 
banhistas (turistas), educação 
ambiental 

- Estrada para carro de pequeno 
porte/manutenção 

- Segurança para os moradores 
- Pontes de concreto 
- União e entendimento (capacitação) 

aos moradores da comunidade 
- Internet 
- Acesso e sinalização (padronizado) 
- Promoção da consciência na 
preservação das águas, ar, flora 

Vila Nova 

- Imagem de Nossa Senhora 
Aparecida  
- Morro Alto  
- Capela Santa Luzia 

- Melhorar o acesso  

Fonte: Autores, 2020 

 

As comunidades inseridas nesta tabela tiveram representantes nas reuniões 

setoriais e as informações foram apresentadas, exatamente, como relatadas na 

ocasião.  
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4.1.3 Identificação dos Atrativos Turísticos  

 

A partir das reuniões setoriais e do envolvimento dos moradores, vereadores e 

de membros dos conselhos municipais, secretários e diretores municipais, buscou-se 

criar uma base de dados dos atrativos turísticos existentes no município.  

A identificação dos atrativos turísticos influencia diretamente na identidade e 

vocação turística do destino (turismo religioso, natural, rural, negócios, lazer, etc.), 

indicando possibilidades de constituição de negócios e investimento públicos. Todos 

os atrativos turísticos listados abaixo foram mapeados e identificados pelos 

participantes nas reuniões setoriais.  

Os dados apresentados (Quadro 11), foram listados com base nas informações 

descritas pelos participantes nas reuniões setoriais. Salienta-se que algumas 

comunidades não tiveram representantes nas reuniões, por isso seus atrativos não 

aparecem na lista.  

Nas reuniões setoriais os presentes colaboraram na construção do mapa 

falado, indicando locais de comprar, dormir, visitar e comer, assim como, no 

levantamento do que faltava para que o turismo pudesse se desenvolver na sua 

comunidade, segundo olhar do morador.  

As informações levantadas deixam claro a existência de uma variedade 

significativa de atrativos naturais, como: cachoeiras, rios, com potencial de 

balneabilidade, locais de contemplação das paisagens, atividades ao ar livre, dentre 

outras. Nos atrativos culturais apontou-se uma oferta expressiva de eventos 

desenvolvidos ao longo do ano e também espaços culturais para visitação.  

  



58 

 
 

Quadro 11 - Classificação dos Atrativos turísticos de Orleans – SC 

 
Classificação 

 
Tipo de atrativo 

 
Número 

 
 
 

 
 
 
 
 

C1 – Atrativos 
        Naturais 

 

Relevo Continental 
Montanha, Serra, Monte/morro/colina, 

Pico/cume, Chapada, Tabuleiro, Patamar, Matacão, Vale, 
Planalto, Planície, Depressão e outros 

 

 
38 

Hidrografia 
Rio, Riacho, Córrego, Arroio, 

Lago/lagoa/laguna, Alagado, Fonte, Catarata, Cachoeira, Salto, 
Cascata, Corredeira e outros 

 

 
43 

Unidade de conservação 
Área de proteção ambiental, Área de relevante interesse 

ecológico, Estação ecológica, Floresta, Monumento natural, 
Parque, Refúgio de vida silvestre, Reserva biológica, Reserva 

extrativista, Reserva de desenvolvimento sustentável, Reserva de 
fauna, Reserva particular do patrimônio 

natural, Zoológico, Jardim botânico e outros 
 

 
2 

Relevo Cárstico 
(Caverna, Gruta, Furna) 

 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
C2 – Atrativos 
       Culturais 

 
 
 
 

Lugares de manifestações de fé 
Romaria e procissão, Culto, Encontro para manifestação de fé, 
Referencial para mitos e narrativas de fé, Visitação de cunho 

religioso e outros  
Lugares de referências à memória  

Acontecimento histórico, referencial para narrativa mítica, ritual e 
celebração e outros  

Feiras/mercados de caráter cultural 
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Conjunto arquitetônico 
Urbano, Rural, Industrial, Ferroviário e outros 

 Sítios arqueológicos  
Lítico, Cerâmico, Lítico-cerâmico, Estrutura de pedra, Estrutura 

de terra, Arte rupestre, Sambaqui e outros 
Sítios paleontológicos  

Floresta fóssil, Restos fósseis ou em processo de fossilização, 
Moldes, rastros, pegadas e outros 

Parques históricos  
Arqueológico, Geoparque, Histórico, Itinerários culturais 

  

 
6 

Arquitetura Civil 
Casa/casarão/sobrado/solar, Casa de comércio, 

Educandário, colégio, escola, Liceu, Universidade, Coreto, 
Palácio/palacete, Chalé, Chafariz/fonte/bica, Hospital,  

Orfanato, Creche, Asilo, Quinta e outros  
Arquitetura oficial  

Casa de câmara e cadeia, Paço municipal, Cadeia, Casa de 
intendência, Casa de fundição, Casa de alfândega, 
Fórum/tribunal, Residência oficial, Sede do Poder 

executivo/Legislativo/Judiciário e outros  
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Fonte: Adaptação CNM, 2018  

Arquitetura militar  
Bateria, Baluarte, Bastião, Fortim, Forte, Fortaleza, Quartel, 

Colégio, Vila militar e outros 
Arquitetura Sacra  

Igreja, Basílica, Catedral, Sé, Santuário, Capela, Ermida, Abadia, 
Oratório, Casa paroquial, Casa capitular, Casa da providência, 
Palácio arquiepiscopal, Mosteiro, Seminário, Convento e outras 

Arquitetura Industrial/agrícola 
Arquitetura funerária 

 Marcos históricos 
 

 Bens integrados à edificação 
Bens integrados à paisagem ou ao espaço urbano e outros 

Outras Edificações  
Ruínas, Museu/memorial, Biblioteca, Centros culturais/casas de 

cultura/galerias, Teatros/anfiteatros, Cineclubes e outros 
 

 
 

13 

 
 
C5 – Eventos                               
Programados 

 

Feiras/exposições, Congressos, Convenções, 
Festivais/shows, Seminários, Oficinas/workshops, 

Competições, Desfiles/passeatas, 
Encontros temáticos, Festas/celebrações 

Religiosa/manifestação de fé, Popular/folclórica, Referente ao 
trabalho ou ciclo produtivo, Festas cívicas e outros 

 

 
 

80 
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4.1.4 Análise da oferta dos atrativos turísticos 

 

A oferta de atrativos turísticos do destino está concentrada no espaço urbano 

e no espaço rural. A concentração de atrativos turísticos, em potencial, e a 

disponibilidade de oferta de produtos, para comercialização, já se encontram em 

andamento em vários pontos do município, como apresentado no quadro 12. 

 

Quadro 12 - Análise da oferta de atrativos turísticos do município de Orleans - SC 

Local Comer Dormir Visitar Comprar 
 

Atrativos Turísticos 
 

Rio das 
Furnas 

X  X X 
Hidrografia 
Eventos Programados 
Lugares de manifestações de fé 

Barracão X  X X 

Hidrografia 
Lugares de manifestações de fé 
Arquitetura Civil 
Eventos Programados 

Rio 
Laranjeiras 

  X X 

Hidrografia 
Lugares de manifestações de fé 
Arquitetura Civil 
Eventos Programados 

Três Barras  X X  

Hidrografia 
Relevo Continental 
Unidade de conservação 
Lugares de manifestações de fé 
Bens integrados à edificação 
Arquitetura Civil 
Eventos Programados 

Chapadão X X X X 

Relevo Continental 
Unidade de conservação 
Lugares de manifestações de fé 
Bens integrados à edificação 
Eventos Programados 
Lugares de referência de 
memória 

Brusque do 
Sul 

  X X 

Hidrografia 
Relevo Continental 
Lugares de manifestações de fé 
Lugares de referência de 
memória 
Arquitetura Civil 
Eventos Programados 

Rio Hipólito   X X  

Hidrografia 
Relevo Continental 
Unidade de conservação 
Lugares de manifestações de fé 
Arquitetura Civil 
Eventos Programados 
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Morro da 
Palha 

  X X 
Hidrografia 
Relevo Continental 
Lugares de manifestações de fé 

Rio Belo  X  X X 

Relevo Continental 
Conjunto Arquitetônico 
Lugares de manifestações de fé 
Lugares de referência de 
memória 
Arquitetura Civil 
Eventos Programados 

Palmeira 
Alta 

  X X 

Relevo Continental 
Relevo Cárstico 
Conjunto Arquitetônico 
Lugares de manifestações de fé 
Lugares de referência de 
memória 
Arquitetura Civil 
Eventos Programados 

Serraria X  X X 

Hidrografia  
Lugares de manifestações de fé 
Lugares de referência de 
memória 
Arquitetura Civil 

Oratório X X X X 

Conjunto Arquitetônico 
Lugares de manifestações de fé 
Arquitetura Civil 
Eventos Programados 

Rio Novo X X X X 

Relevo Continental 
Conjunto Arquitetônico 
Lugares de manifestações de fé 
Arquitetura Civil 
Eventos Programados 

Rio 
Pinheiros 
Alto 

  X X 
Lugares de manifestações de fé 
Bens integrados à edificação 
Eventos Programados 

Rio 
Pinheiros 
Baixo 

X  X X 

Lugares de manifestações de fé 
Arquitetura Civil 
Eventos Programados 
 

Rio Minador   X  

Hidrografia 
Relevo Continental 
Unidade de conservação 
Lugares de manifestações de fé 
Arquitetura Civil 
Eventos Programados 

Boa Vista   X X 

Hidrografia 
Relevo Continental 
Lugares de manifestações de fé 
Eventos Programados 

Ponte Preta  X X X 

Hidrografia 
Relevo Continental 
Lugares de manifestações de fé 
Eventos Programados 
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Rodeio Anta   X  
Hidrografia 
Lugares de manifestações de fé 
Eventos Programados 

Curral Falso   X X 

Hidrografia 
Relevo Continental 
Arquitetura Civil 
Lugares de manifestações de fé 
Eventos Programados 

Pindotiba X  X X 

Hidrografia 
Relevo Continental 
Arquitetura Civil 
Lugares de manifestações de fé 
Eventos Programados 

Km 92   X  
Hidrografia 
Arquitetura Civil 
Eventos programados 

Corridas   X  
Relevo Cárstico  
Lugares de manifestações de fé 
Eventos Programados 

Sesmaria   X  
Bens integrados à edificação 
Lugares de manifestações de fé 
Eventos Programados 

Furninhas   X X 
Lugares de manifestações de fé 
Eventos Programados 

Rio Carlota   X  
Lugares de manifestações de fé 
Eventos Programados 

Taipa   X X 
Lugares de manifestações de fé 
Eventos Programados 

São 
Gerônimo  

X X X X 
Lugares de manifestações de fé 
Eventos Programados 

Santa Clara    X  
Lugares de manifestações de fé 
Eventos Programados 

Perímetro 
Urbano 

X X X X 

Hidrografia  
Relevo Continental 
Conjunto Arquitetônico 
Lugares de manifestações de fé 
Arquitetura Civil 
Eventos Programados 
Bens integrados à edificação 

Fonte: Adaptação CNM, 2018 

 
 

As informações coletadas serviram de base para a construção da análise Swot 

e do plano de ação, que constam nesse documento. 
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5. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO TURÍSTICA 

 

5.1 COMPETITIVIDADE 

 

De acordo com o relatório do Índice de Competitividade do Turismo Nacional 

(2015), o Brasil é atualmente a 9ª economia de turismo no mundo, movimentando por 

ano, direta e indiretamente, 9,6% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. São 

gerados, aproximadamente, 492 bilhões de reais para a economia e 3 milhões de 

postos de trabalho, em 52 diferentes ramos da atividade econômica. 

Em Santa Catarina a atividade do turismo contribui para a promoção do 

desenvolvimento social e econômico, representando 12,5%, do PIB e empregando, 

122 mil pessoas.  O Estado possui uma rica diversidade de atrativos culturais, naturais 

e históricos, além dos roteiros variados que vão desde a serra até o mar. 

O município de Orleans integra a Instância de Governança Encantos do Sul.  A 

região de abrangência integra municípios com atrativos naturais, elementos histórico-

culturais e destinos, já firmados como segmento do turismo. São municípios com 

turismo gastronômico em evidência, estâncias termais, praias e lagoas com 

balneabilidade, museus com acervos diversificados e documentos históricos originais.  

Visualiza-se também vários atrativos ligados ao turismo de natureza e ecoturismo, 

além de locais que permitem a contemplação da paisagem como por exemplo, a Serra 

do Rio do Rastro, em Lauro Müller e a Serra do Corvo Branco, em Grão-Pará. 

Orleans destaca-se por sua localização estratégica, considerando que é 

caminho obrigatório, para quem sai do litoral, rumo a Serra do Rio do Rastro.  Também 

é passagem, pela rodovia estadual SC-108 e SC-390, dos que saem do planalto 

serrano sentido às águas termais e às praias do litoral catarinense. Outro diferencial 

para o município de Orleans é a presença da Encosta da Serra Geral, cenário que, 

por si só, já torna-se um atrativo de relevante destaque para esta região. 

No que diz respeito ao segmento do turismo com uso dos recursos naturais, 

segundo o estudo promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa 

Catarina - FIESC (2016), destacados em 2015, no Fórum Econômico Mundial - WEC, 

“é nesse segmento que o Brasil possui a maior competitividade no âmbito mundial, 

pois ocupa o 1º lugar no ranking de competividade de Viagens e Turismo, no quesito 

dos recursos naturais”.  
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O município possui terras protegidas por meio de Unidades de Conservação, 

sendo elas o Parque Nacional de São Joaquim12 e o Parque Estadual da Serra 

Furada13, ambos com áreas que permitem atividades ao ar livre. Em se tratando de 

uma tendência de valorização dos espaços com preservação dos recursos naturais e 

a busca cada vez mais pautada na ideia de consumir produtos e serviços sustentáveis, 

o município ainda conta como uma área rural com iniciativas da comunidade para 

receber visitantes.  

Segundo dados do SEBRAE (2019), o turismo rural cresce aproximadamente 

30% ao ano no Brasil, destacando assim mais uma vez a posição de Orleans, 

considerando sua extensão rural, de aproximadamente 513,776 km² e com potencial 

considerável para o desenvolvimento do referido segmento. 

No que diz respeito ao segmento de turismo histórico e cultural, Orleans ganha 

destaque com o Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, tombado pelo Estado de Santa 

Catarina e pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional – IPHAN, como 

Patrimônio Cultural Brasileiro. É o primeiro do gênero na América Latina e recebe 

aproximadamente 15 mil visitantes por ano. Outro atrativo que ganha destaque, sendo 

apontado atualmente como o principal atrativo da cidade são as Esculturas do 

Paredão, indicado nas pesquisas como um dos principais locais visitados pelos 

turistas. 

Nesse sentido e como detalhado na figura 8 é possível afirmar que o município 

está dentro das perspectivas e oportunidades com base nas tendências e segmentos 

apontados para o estado de Santa Catarina, considerando o crescimento do turismo 

em áreas naturais e no segmento do turismo histórico e cultural. 

 
12 O Parque Nacional de São Joaquim possui uma extensão territorial de 49.800 hectares. 
Sendo que, 24,3% da área do município de Orleans/SC, está no PNSJ, equivalendo a 26,8% 
do Parque (ICMBIO, 2018).  
13 O Parque Estadual da Serra Furada possui 1.329 hectares, sendo que, 41,02 % da área do 
parque está dentro do território de Orleans/SC.  
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Figura 8 - Principais tendências do setor de turismo em Orleans/SC 

 
Fonte: Autores,2020
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5.2 ANÁLISE SWOT 
 

A metodologia SWOT14, também conhecida como, FOFA15, é uma ferramenta 

de análise de cenário, utilizada no planejamento estratégico e serve para identificar 

os pontos fortes e fracos de um destino, bem como do ambiente externo através das 

ameaças e oportunidades. No quadro 13 aponta-se os itens de análise da matriz 

SWOT do município de Orleans - SC. 

 

Quadro 13 - Diagnóstico estratégico do município de Orleans/SC 

Análise de SWOT  

Pontos Fortes Pontos Fracos 

✓ Estrutura urbana adequada em 

saúde e segurança; 

✓ Potencial turístico das áreas naturais, 

culturais e rurais do município; 

✓ Povo com espírito empreendedor; 

✓ Elaboração de um plano de turismo; 

✓ Associações culturais;  

✓ Monumentos geológicos, históricos e 

artísticos. 

✓ Falta de infraestrutura nos locais com 

atrativos naturais e culturais; 

✓ Ações turísticas desenvolvidas de forma 

isolada e desordenada; 

✓ Escassez de profissionais ligados ao 

turismo; 

✓ Escassez de Cursos de qualificação no 

setor turístico 

✓ Ineficiência no planejamento e 

organização das atividades turísticas e 

culturais; 

✓ Recursos e orçamento próprio 

inexpressivos para o turismo; 

✓ Inexpressivas campanhas de marketing 

voltadas ao turismo; 

✓ Degradação ambiental, em função das 

atividades econômicas. 

Oportunidades Ameaças 

✓ Crescimento da demanda do turismo 

de experiência;  

✓ Atrativos naturais preservados; 

✓ Existência de um Patrimônio Cultural 

Brasileiro; 

✓ Localização estratégica. 

✓ Possível retomada das atividades 

mineradoras no município (Carvão); 

✓ Grande número de opções de outros 

destinos turísticos 

✓ Falta de parcerias estratégicas com 

outros municípios.  

Fonte: Autores, 2020 

 

  

 
14 SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats 
15 FOFA - Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças 
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5.2.1 Matriz SWOT: Pontos Fortes 
 

• Estrutura urbana adequada em saúde e segurança: 

O município de Orleans está estruturado para atender o visitante e o turista, 

pois possui Sistema de Saúde (Emergência - 24h) e 8 unidades de PSF, funcionando 

diariamente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU é atuante, assim 

como a Unidade do Corpo de Bombeiros. O município também possui sistema de 

Câmeras de monitoramento em locais estratégicos da cidade. 

 

• Potencial turístico das áreas naturais, culturais e rurais do município:  

O Clima no município de Orleans é propício para desenvolvimento de 

atividades turísticas nas quatro estações. A existência de patrimônio cultural, 

ambiental e paisagístico, poderão ser explorados turisticamente. O Museu ao Ar Livre 

Princesa Isabel e as Esculturas do Paredão, despontam como tendência de 

crescimento da demanda no turismo cultural. Orleans possui também potencial para 

o turismo em áreas rurais, devido à grande extensão territorial rural e potencial hídrico 

para desenvolvimento de atividades de lazer. Além disso, o município está próximo 

da Serra do Rio do Rastro (Lauro Müller), Serra do Corvo Branco (Urubici) e de fontes 

de águas termais, uma grande receptora de turista, no município de Gravatal.  

 

• Povo com espírito empreendedor:  

Orleans possui um povo com espírito empreendedor, podendo ser evidenciado 

nos diversos segmentos, de alimentos e bebidas, meios de hospedagem, oferta de 

eventos em geral. A oportunidade de ampliar e criar mecanismos turísticos está 

animando os empreendedores do ramo.  

 

• Elaboração de um plano de turismo:  

O Plano Municipal de Turismo de Orleans contribuirá para a organização do 

setor turístico, pois reúne os princípios orientadores para o desenvolvimento desta 

atividade, na implementação de estratégias e instrumentos que alavanquem o turismo 

como atividade econômica sustentável, local e regionalmente. 
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• Associações culturais: 

A existência de entidades culturais, comerciais, empresariais, associações, 

clubes de serviço e conselhos relativos ao turismo, facilitará o desenvolvimento do 

setor turístico no município. 

 

• Monumentos geológicos, históricos e artísticos 

O município possui vários Monumentos geológicos, históricos e artísticos. Cita-

se a Serra do Imaruí, a Janela Furada, os cânions e precipícios localizados nas 

Encostas Serra Geral, a Coluna White, o Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, as 

Esculturas do Paredão, as Esculturas de personalidades e de entidades, o Pórtico, a 

Igreja Matriz, o Morro da Santinha, o Monumento ao Imigrante, o Chafariz da Praça 

Celso Ramos, o Obelisco, a Casa Barzan entre outros. Com isso, muitas atividades 

poderão ser desenvolvidas, para promover o sentimento de pertencimento, a 

valorização da história e da cultura local. Utilizar os monumentos existentes para a 

divulgação de Orleans e atrair visitantes e turistas.  

 

5.2.2 Matriz SWOT: Pontos Fracos 

 

• Falta de infraestrutura nos locais com atrativos naturais e culturais: 

O município é carente de sinalização turística, nas áreas rurais e urbanas. Os 

atrativos naturais e culturais, com raras exceções, não possuem infraestrutura mínima 

para receber o turista. Faltam roteiros organizados que incluam transporte, 

alimentação e visitação aos atrativos. O município não dispõe de uma central para 

atendimento, orientação e apoio ao turista. 

 

• Ações turísticas desenvolvidas de forma isolada e desordenada: 

Pouca integração entre os setores do poder público e o trade turístico. Algumas 

ações são lançadas sem que a base do setor esteja preparada para receber o turista. 

Ausência de participação mais efetiva do empresariado, junto às entidades 

representativas do turismo. 

 

• Escassez de profissionais ligados ao turismo: 

Quem atua no turismo possui formação em áreas afins. São raros os que têm 

formação específica nesta área, o que gera uma baixa qualidade no desenvolvimento 



70 
 

 
 

e atendimento do setor. Pouca integração entre os profissionais. Capacitação 

constante. Informalidade na maior parte dos equipamentos turísticos. Ausência de 

equipe técnica, nos departamentos de turismo e cultura. 

 

• Escassez de cursos de qualificação no setor turístico: 

O município dispõe de pouca oferta de cursos para qualificação do setor 

turístico. Falta iniciativas do poder público e iniciativa privada, em oferecer cursos de 

qualificação à população. 

 

• Ineficiência no planejamento e organização das atividades turísticas e 

culturais: 

Ausência de planejamento e organização de eventos e projetos, para o 

desenvolvimento do turismo e da cultura no município. Geralmente são realizados de 

forma isolada, com pouca integração dos profissionais da área. A comunidade e 

ou/entidades recebem pouco incentivo para o desenvolvimento de atividades e pouca 

divulgação do setor turístico e da cultura local. Ausência de local apropriado para 

realização de eventos. 

 

• Recursos e orçamento próprio inexpressivos para o turismo: 

O recurso destinado ao turismo é inexpressivo. Ausência de incentivo financeiro 

direcionados para projetos turísticos. Projetos inexpressivos para o fomento do 

turismo no município. 

 

• Inexpressivas campanhas de marketing voltadas ao turismo: 

Falta de um plano de marketing para o turismo no município. Pouca divulgação 

do calendário de eventos. Ausência de material de divulgação do município. Falta de 

parceria da prefeitura com sites comerciais e com municípios vizinhos. Carência na 

divulgação do munícipio, como um destino turístico, os diversos níveis (Regionais, 

estaduais, nacionais e internacionais). 

 

• Degradação ambiental em função das atividades econômicas: 

Resíduos sólidos e líquidos, derivados das atividades econômicas executadas 

no município, são muitas vezes descartados de forma indevida. Descarte inadequado 
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de lixos. Estas atividades prejudicam e desestimulam à visitação nestes ambientes e 

comprometem a paisagem e as atividades turísticas. 

 

5.2.3 Matriz SWOT: Oportunidades 

 

• Crescimento da demanda do turismo de experiência:  

O turismo de experiência estimula os sentidos, os sentimentos e a mente dos 

praticantes. Possibilita visitar, contemplar ou ter uma vivência diferente de sua 

realidade, como conhecer a cultura do povo e a vivência em uma propriedade rural e 

sentir como é viver no campo.  Estimula experiências ligadas ao ramo gastronômico 

como, a produção de cervejas, vinhos e cachaças artesanais. O turismo de 

experiência em áreas verdes e locais inóspitos, também é um diferencial para o turista. 

 

• Atrativos naturais preservados:  

O município possui terras protegidas por meio do Parque Nacional de São 

Joaquim e do Parque Estadual da Serra Furada. Preservação do relevo diferenciado, 

hidrografia, fauna e flora local. Conciliação das práticas preservacionistas com o 

desenvolvimento das atividades turísticas dentro e no entorno dos parques. O turismo 

sustentável pode atrair pessoas e fomenta a economia local. Cria novos negócios e 

oportunidades nos serviços de hospedagem, alimentação, aquisição de lembranças e 

artesanatos locais. Geração de postos de trabalho, para prestadores de serviço, em 

trilhas e outras atividades desportivas. Diferencial com relação aos municípios 

vizinhos e ao mesmo tempo é uma ferramenta importante no que se refere emprego, 

renda e preservação.  

 

• Existência de um Patrimônio Cultural Brasileiro:   

O Museu ao Ar Livre Princesa Isabel é tombado em nível nacional (IPHAN) e 

estadual (FCC), como Patrimônio Cultural. O museu preserva técnicas e modo de vida 

dos habitantes desta região (Indígenas, nacionais e imigrantes). Cria oportunidades 

no segmento do turismo cultural e pedagógico. Possibilita o desenvolvimento de 

pesquisas científicas. Proporciona atividades contemplativas e de lazer (Piquenique, 

caminhadas, fotografias entre outras).  
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• Localização estratégica:  

O posicionamento de Orleans entre o Litoral e o Planalto Catarinense, favorece 

o a promoção do turismo local. Valer-se da circulação de pessoas, que circulam nos 

municípios do litoral e planalto, já consolidados turisticamente, para promover o 

turismo local (Visitar, hospedar, consumir produtos locais etc.). Aproveitar o efeito de 

arrasto (spillover) gerado pelo turismo, já firmado na Serra Catarinense, para atrair o 

público de passagem ao pé da serra. Inserir o município em rotas turísticas, já 

consagradas.  

 

5.2.4 Matriz SWOT: Ameaças 

 

• Possível retomada das atividades mineradoras no município (Carvão): 

A possível retomada das atividades mineradoras, especialmente a extração de 

carvão, compromete a preservação do ambiente natural e, consequentemente, o 

desenvolvimento do turismo no município de Orleans. 

 

•  Grande número de opções de outros destinos turísticos:  

Devido ao crescente número de novas atividades turísticas no Estado de Santa 

Catarina, o nível de competividade também está aumentando e fazendo com que a 

concorrência entre os destinos cresça a cada dia. Por isso é necessário que o 

município de Orleans tenha o seu diferencial e crie estratégias, para destacar-se no 

mercado e consolidar-se como um destino turístico. 

 

•  Falta de parcerias estratégicas com outros municípios: 

Para o fortalecimento no setor turístico, o município de Orleans necessita maior 

integração nos programas de regionalização do turismo, de forma integrada e 

cooperativa. 
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6. ESTRATÉGIAS E AÇÕES 

 

Diante do diagnostico realizado, foi elaborado um plano de ação estratégico, 

focado nas potencialidades turísticas, visando sanar as deficiências evidenciadas, 

para amenizar as ameaças e aproveitar as oportunidades identificadas no 

munícipio de Orleans. O mapa estratégico realizado, possibilita uma visão sistêmica 

das estratégias, que devem ser desenvolvidas em cada perspectiva, para que se 

alcance o objetivo almejado. Por isso trabalhou-se dentro de quatro perspectivas: 

Financeiro, Mercado Turístico, Processos e Aprendizado e Crescimento.
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6.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

Figura 9 - Objetivo estratégico 

 

Fonte: Autores, 2020 
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6.2 PLANO DE AÇÃO 

 

A seguir apresenta-se o plano de ação quanto aos prazos (quadro14) e perspectivas: financeira (quadro 15), de mercado 

turístico (quadro 16), de processos (quadro 17) e de Aprendizado e Crescimento (quadro 18). 

 

Quadro 14 - Prazos do Plano de Ação 

PRAZOS DO PLANO DE AÇÃO  

Curto: até 3 anos Médio: até 6 anos Longo: até 10 anos 

Fonte: Autores, 2020 

 

Quadro 15 - Perspectiva: Financeiro - Ações 

Fonte: Autores, 2020  

  

 

F
in

a
n

c
e
ir

o
 

O que fazer 

 

Porque fazer Quem fará Prazo 

Implementar o Fundo Municipal de 

Turismo - FMT   
Financiar programas/ações PMO, Poder Legislativo Curto 

Implementar orçamento específico para o 

Turismo 
Gerenciar o planejamento 

PMO, Departamento de Turismo e de 

Cultura, COMTUR 
Curto 

Criar leis que assegurem a destinação de 

recursos ao FMT 
Sustentação do plano PMO, Poder Legislativo Curto 

Captar recursos financeiros junto as 

esferas municipal, estadual e federal 
Financiar as ações do PMTO 

PMO, Departamento de Turismo, Poder 

Legislativo 
Curto 

Controlar o orçamento e as finanças Monitoramento dos recursos Poder Legislativo, COMTUR Curto 

Criar leis para o setor turístico do 

município  
Normatizar o setor do turismo Poder Legislativo Curto 

Desenvolver projetos ligados à Instância 

de Governança Encantos do Sul 

Integração com municípios da 

região 

PMO, Departamento de Turismo e de 

Cultura  
Curto 
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Quadro 16 - Perspectiva Mercado Turístico - Ações 

Fonte: Autores, 2020 

 O que fazer Porque fazer Quem fará Prazo 

M
e

rc
a

d
o

 T
u

rí
s
ti

c
o

 
 

Divulgar o calendário de eventos  
Publicar com antecedência e de forma 
ampla o calendário de eventos 

PMO, Departamento de Turismo e de Cultura, 
COMTUR 

Curto 

Promover festivais culturais, gastronômicos e 
eventos temáticos 

Aumentar a oferta de atrativos e 
produtos turísticos 

PMO, Departamento de Turismo e de Cultura, 
COMTUR, CDL, ACIO 

Médio 

Promover eventos ligados ao turismo 
pedagógico 

Ampliar a oferta de atrativos turísticos 
PMO, Secretaria de Cultura, de Turismo e 
Secretaria de Educação. 

Médio 

Promover e incentivar o desenvolvimento de 
eventos esportivos 

Aproveitar a demanda e o público para 
alavancar o segmento esportivo 

PMO, Departamento de Esporte, de Turismo, 
e de Cultura, Secretaria de Educação Médio 

Elaborar materiais de divulgação do município 
Divulgar o município como destino 
turístico 

PMO, Departamento de Turismo e de Cultura.  Curto 

Elaborar plano de marketing para município 
Criar oportunidades de crescimento do 
turismo no município 

PMO, Departamento do Turismo, COMTUR.  Curto 

Promover atividades outdoor no município Atrair público e investir nesse ramo  PMO, DEL, COMTUR, IMA, ICMBIO, 
Departamento de Turismo e de Esporte Médio 

Articular Orleans com os municípios da região  
Promover regionalmente o município 
como destino turístico  

PMO, Departamento de Turismo e de Cultura, 
Instituições de Ensino, Associações, Setor 
Privado  

 
Médio 

Formar parcerias com cidades ou instituições 
que tenham referências históricas/culturais com 
o município de Orleans 

Reconhecer o potencial histórico/ 
cultural do município  

PMO, Departamento de Turismo e de Cultura.  
Médio 

Disponibilizar informações turísticas em 
diferentes pontos da cidade 

Melhorar a infraestrutura do receptivo 
ao turista 

PMO, Departamento de Turismo e de Cultura, 
Instituições de Ensino, Setor Privado, 
Associações 

 
Curto 

Desenvolver e incrementar roteiros e atrativos Melhor uso do território PMO, Departamento de Turismo e de Cultura, 
COMTUR 

Curto 

Estruturar programas permanentes de promoção 
e comercialização do destino Orleans  

Divulgar Orleans e atrair agências de 
turismo e afins 

PMO, Departamento de Turismo e de Cultura Médio 

Implementar um programa de arborização e 
embelezamento na área urbana e rural do 
município 

Embelezamento na área urbana e rural 
do município, destacando as 
características de Orleans 

PMO, Departamento do Turismo, Secretaria 
de infraestrutura, Famor 

Curto 



78 
 

 
 

Quadro 17 - Perspectiva: Processos - Ações 

Fonte: Autores, 2020  

P
ro

c
e
s

s
o

s
 

O que fazer Porque fazer Quem fará 

 

Prazo 

Criar a Secretaria de Turismo e Cultura Organizar o setor  
PMO, Departamentos de Turismo e de 

Cultura 
Curto 

Promover parcerias público-privada  
Desenvolver o setor econômico e 

social do município 

PMO, Departamentos de Turismo e de 

Cultura, Trade Turístico  
Curto 

Desenvolver certificado de qualidade dos 

serviços e produtos turísticos 
Qualificar o setor turístico PMO e Departamento de Turismo Curto  

Construir um centro de eventos 
Desenvolver e fortalecer o 

segmento de turismo de eventos  

PMO, Secretaria de Infraestrutura, 

Departamento de Turismo 
Longo 

Adequar a infraestrutura de apoio ao 

turismo 

Melhorar a infraestrutura de apoio 

ao turismo 

PMO, Secretaria de Infraestrutura, 

Departamento de Turismo. 
Curto 

Realizar pesquisa de demanda turística no 

município 
Criar banco de dados sobre o setor 

PMO, Departamento de Turismo, 

Instituições de Ensino 

Curto 

Colocar em funcionamento o CAT - Centro 

de Atendimento ao Turista 

Melhorar o serviço de receptivo ao 

turista  

PMO, Departamento de Turismo Curto 

Criar um banco de dados da oferta turística 

do município 
Organizar o setor 

PMO, Departamento de Turismo e de 

Cultura 

Curto 

Desenvolver aplicativo de autoatendimento 

ao turista 

Melhorar o serviço de receptivo ao 

turista  

PMO, Departamento de Turismo, 

Instituições de Ensino 

Médio 

Certificar empreendimentos  Qualificar os produtos e serviços PMO, Órgãos responsáveis Médio 

Criar Rede de Artesãos  
Desenvolver o artesanato local 

PMO, Departamento de Turismo e de 

Cultura, Secretaria de Ação Social 

Médio 

Criar Equipe de Inovação do Turismo Rural 

de Orleans 

Estruturar o setor neste ramo PMO, Departamento de Turismo e de 

Cultura, Secretaria de Infraestrutura e 

Secretaria de Agricultura, EPAGRI, 

FAMOR 

Médio 
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Quadro 18 - Perspectiva: Aprendizado e Crescimento - Ações 
 

Fonte: Autores, 2020 

 

 

A
p

re
n

d
iz

a
d

o
 e

 C
re

s
c
im

e
n

to
 

O que fazer Porque fazer Quem fará Prazo 

 

Ofertar cursos de qualificação e 

aperfeiçoamento 

Qualificar e capacitar o setor 

turístico  

PMO, Departamento de Turismo e de 

Cultura, Famor 
Curto 

Sensibilizar para a importância da 

atividade turística no município 
Atrair turistas e atender bem  

PMO, Departamento de Turismo e de 

Cultura 
Curto 

Incentivar instituições de ensino a 

desenvolverem projetos educativos 

Promover atividades voltadas ao 

turismo, cultura e educação no 

município 

PMO, Departamento de Turismo e de 

Cultura, Secretaria de Educação, 

Instituições de Ensino e de Cultura 

Curto 

Participar em Programas de Qualificação 

fora do município 

Atualização sobre as tendências de 

mercado 

PMO, Departamento de Turismo e de 

Cultura, COMTUR 
Médio 

Promover Encontros de Negócios Firmar parcerias, ampliar e criar 

novos empreendimentos e eventos 

PMO, Secretaria de Turismo e DEL, 

ACIO, COMTUR 
Médio 

Criar agenda anual de projetos integrados, 

envolvendo os diversos setores de decisão 

ligados ao turismo e a cultura  

Integrar os programas e ações de 

turismo e de cultura no município  

PMO, Secretaria de Turismo e de Cultura, 

DEL, ACIO, COMTUR, Clubes de 

Serviço, Associações, Instituições 

educacionais e culturais 

Curto 
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6.3 DESDOBRAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

6.3.1 Perspectiva - Financeiro: 
 

• Implementar o Fundo Municipal de Turismo - FMT: 

    -  Ativar o Fundo Municipal de Turismo - FMT, regulamentado pela Lei n.º 1393/98. 

• Implementar orçamento específico para o Turismo: 

    - Criar um orçamento específico para o turismo, pensando no uso planejado e 

consciente dos recursos financeiros, destinados a garantir as ações propostas no 

Plano Municipal de Turismo e outras que possam surgir; 

    - Criar editais para projetos no setor turístico de Orleans. 

• Criar leis que assegurem a destinação de recursos ao Fundo Municipal de 

Turismo - FMT: 

    - Criar editais que assegurem a distribuição dos recursos; 

    - Criar editais para projetos de promoção, conservação, divulgação e a qualificação 

do setor turístico no município, e para a preservação do patrimônio cultural, 

material e imaterial; 

    - Elaborar Lei municipal, para assegurar um percentual da arrecadação do 

município, ao FMT; 

    - Criar Lei para normatizar/regulamentar as atividades turísticas no município: 

condutores locais, guias de turismo, taxas etc.; 

    - Criar Lei para concessão de incentivos fiscais, direcionada aos empreendimentos 

do setor de turismo. 

• Captar recursos financeiros nas esferas municipal, estadual e federal: 

    - Captar recursos para financiar a implementação das ações apresentadas no Plano 

Municipal de Turismo. 

•   Controlar o orçamento e as finanças: 

  - Criar mecanismos para controle orçamentário e financeiro, com a participação 

de representantes do segmento turístico (Conselhos municipais, DEL, 

Associações, Clubes de Serviço, entre outros). 

• Desenvolver projetos ligados à Instância de Governança Encantos do Sul: 

    - Promover aproximação do município à sua instância de governança, para o 

desenvolvimento de ações integradas. 
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6.3.2 Perspectiva - Mercado Turístico: 
 

•   Divulgar o calendário de eventos:  

    - Criar calendário anual de eventos, culturais, religiosos, esportivos, educacionais, 

gastronômicos etc., e divulgar amplamente e com antecedência, nas mídias 

sociais, e outros meios de comunicação.  

• Promover festivais culturais, gastronômicos e eventos temáticos:  

    - Criar atrativos e produtos turísticos, semanas culturais, festas de comunidade, 

festivais da canção, mostras, oficinas, concursos, feiras, festivais, festa do 

agricultor e do motorista, rodeios, cavalgadas, trilhas, festival da cerveja, eventos 

étnicos, tropeirismo, ecoturismo, desfiles, eventos festivos das datas 

comemorativas etc.; 

    - Criar um evento que valorize e promova a identidade do município, envolvendo 

associações, clubes de serviço, escolas, comércio, indústria, etc. 

• Promover eventos ligados ao turismo pedagógico: 

  -  Congressos de Educação (Municipal, Estadual, internacional);  

  - Visitas guiadas às localidades, bairros e nos pontos turísticos e culturais 

consolidados;  

  - Gincanas educativas visando o despertar para o empreendedorismo com alunos 

dos diferentes níveis de ensino;  

  - Criar projetos integradores, para aproximar o município do Parque Nacional de 

São Joaquim e Parque Estadual da Serra Furada. 

• Promover e incentivar o desenvolvimento de eventos esportivos: 

    - Desenvolver competições esportivas, torneios, concursos de canto de curió, 

corrida maluca, crossfit, corrida de aventura, ciclismo, corrida rústica, atletismo, 

futebol, voleibol, handebol e outros.   

• Elaborar materiais de divulgação do município: 

    - Desenvolver material (impresso e on-line com foco no acesso mobile), com 

informações dos atrativos e empreendimentos turísticos, guias, catálogos, folders, 

outdoors, faixas, etc. 

• Elaborar plano de marketing para município: 

    - Contratar empresa especializada, para desenvolver um plano de marketing para 

o município; 

    - Desenvolver pesquisa para conhecer a identidade do município; 
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    - Promover estudo de capacidade de carga, para minimizar o impacto da atividade 

turística nos espaços rurais e urbanos. 

• Promover atividades outdoor no município:  

    - Oferecer eventos em diversas áreas, para atender públicos específicos, nesta 

modalidade, montanhismo, caminhada, escalada, corrida, expedições, 

observação de pássaro, etc. 

• Articular Orleans com os municípios da região:  

    - Elaborar e implementar roteiros turísticos no município, integrando cidades do 

entorno; 

    - Desenvolver parcerias com outros municípios valorizando a posição estratégica 

de localização e os diferentes segmentos ofertados pelos municípios, Turismo de 

inverno/Urubici, Águas Termais/Gravatal, Turismo Litorâneo/Laguna, 

Contemplação da Serra do Rio do Rastro e Serra do Corvo Branco/Lauro Müller/ 

Bom Jardim da Serra/Grão-Pará). 

• Formar parcerias com cidades ou instituições que tenham referências 

históricas/culturais com o município de Orleans:  

    - Conseguir cartas de apoio de instituições nacionais e internacionais, que 

reconheçam o potencial histórico/cultural do município;  

    -   Formar parcerias com Cidades Coirmãs. 

• Disponibilizar informações turísticas em diferentes pontos da cidade: 

    - Ofertar informações ao turista, em locais estratégicos, nos acessos de entrada 

aproveitando o fluxo de pessoas: Posto de gasolina, Hotéis, Museu ao Ar Livre, 

Terminal Rodoviário, Quiosques de beira de estrada.  

• Desenvolver e incrementar roteiros e atrativos: 

    - Criar roteiros, a partir de estudo estratégico dos potenciais turísticos, para o melhor 

uso do território; 

    - Desenvolver roteiros, entre propriedades, que possibilitem circuitos integrados 

realizados por meio de caminhadas, veículos motorizados, bicicletas e a cavalo; 

    - Desenvolver rotas autoguiadas ou guiadas por guias locais/condutores/guias de 

turismo. Ex. Rota da família, Rota dos Mirantes, Rota das procissões, Rota dos 

produtos da terra, Rota gastronômica, Rota das bebidas artesanais, Rota do 

costão, Rota das frutas, Rota dos casarões, Rota dos off-road, etc. 
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• Estruturar programas permanentes de promoção e comercialização do 

destino Orleans 

- Realizar press trip, famtour (familiarization tours) e rodadas de negócio entre 

operadores e receptivos locais, visando a busca de novos parceiros; 

- Incluir atividades de educação ambiental e patrimonial no famtour, para moradores 

locais conhecerem os parques, os rios, as montanhas, as comunidades, o 

patrimônio cultural do município etc. 

• Implementar um programa de arborização e embelezamento na área urbana e 

rural do município: 

- Implantar um programa de incentivo ao cultivo de espécies do bioma Mata 

Atlântica, que caracterizem o município (Manacá da Serra, orquídeas, bromélias, 

etc.); 

- Mapear áreas prioritárias, para realizar o plantio das espécies (Locais de acesso 

ao município, de concentração de turistas, de estabelecimentos comerciais, etc.); 

- Regulamentar (Criar lei ou decreto), formalizando o Manacá da Serra, como planta 

símbolo do município de Orleans. 

 

6.3.3 Perspectiva - Processos: 
 

• Criar a Secretaria de Turismo e Cultura: 

    - Criar a Secretaria de Cultura e Turismo, desvinculando os departamentos de 

turismo e de cultura das outras secretarias;  

    - Contratar profissionais técnicos, para gerenciar a Secretaria de Cultura e Turismo; 

    - Propor uma agenda de trabalho, integrada à região, no âmbito da cadeia produtiva 

da cultura e do turismo. 

• Promover parceria público-privada: 

    - Articular ações para realização de eventos no município, ligados à gastronomia, 

turismo rural, turismo de lazer, turismo religioso, enoturismo etc.; 

    - Integrar as Secretarias do município para o desenvolvimento das ações/projetos, 

com maior alcance. 

• Construir um centro de eventos: 

    - Disponibilizar um local que ofereça suporte para que atividades de cunho público, 

público-privado, privado sejam desenvolvidas e oferecidas à sociedade a aos 

turistas. 
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• Adequar a infraestrutura de apoio ao turismo: 

    - Adaptar os atrativos e estabelecimentos de bens e serviços turísticos, garantindo 

que todo equipamento e atrativo turístico contenha o suporte mínimo, com 

acessibilidade, de acordo com a legislação vigente; 

    - Destinar áreas de estacionamento em eventos de grande fluxo; 

- Definir vagas públicas para estacionamento de veículos de turismo; 

- Estabelecer normas de entrada, circulação e estacionamento de veículos de 

Turismo, conforme Código Nacional de Trânsito; 

- Implantar e adequar a sinalização turística de acordo com a legislação vigente; 

- Padronizar as informações e disponibilizá-las conforme legislação vigente; 

- Realizar manutenção periódica (pintura e consertos) de lixeiras, sanitários e 

postes de iluminação pública; 

- Implantar iluminação pública nos pontos turísticos, nas áreas rurais e urbanas; 

- Manter manutenção periódica das estradas, pontes e vias de acesso aos pontos 

turísticos do município; 

- Instalar e ampliar o serviço de telefonia móvel e acesso à internet; 

- Construir locais (mirantes) de contemplação da paisagem (pôr do sol, paisagens 

naturais, comunidade, Encostas da Serra Geral, etc.) em locais estratégicos; 

- Criar um ponto de acolhimento para motociclistas (Informações, sanitários, painel 

para fotografias, rede de wi-fi, etc.). 

• Realizar pesquisa de demanda turística no município: 

    - Aplicar pesquisa de opinião, para traçar o perfil dos turistas e visitantes; 

    - Implantar sistema de coleta de informações (caixa cume), nos pontos turísticos, 

especialmente em locais que não ofereçam atendimento presencial.  

• Colocar em funcionamento o CAT - Centro de Atendimento ao Turista: 

- Equipar, estruturar e disponibilizar pessoal qualificado no CAT, para atendimento, 

orientação e apoio ao turista; 

- Criar uma central de apoio (e-mail e redes sociais, constantemente atualizados, 

com telefones e material de divulgação);  

- Fornecer atendimento 24 horas ao turista, todos os dias, finais de semana e 

feriados; 

- Criar um CAT móvel para atender os turistas, de forma remota, em locais   

estratégicos. 
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• Criar um banco de dados da oferta turística do município  

    - Desenvolver um banco de dados do patrimônio cultural e dos equipamentos e 

serviços turísticos;  

      - Disponibilizar à população as informações do banco de dados, mantendo 

atualização constante; 

        - Desenvolver projeto de mapeamento participativo, para reconhecimento e 

identificação dos espaços de pertencimento das comunidades (Topofilias e 

topofobias), garantindo assim, os nomes originais. 

• Desenvolver aplicativo de autoatendimento ao turista: 

    - Disponibilizar as informações do banco de dados, por meio de aplicativos, 

facilitando o autoatendimento; 

.  - Introduzir e/ou adequar os equipamentos e atrativos do destino, nos principais 

sistemas e aplicativos georreferenciados (Waze, Google, Open Street Map e 

sistemas colaborativos -TripAdvisor e outros). 

• Certificar empreendimentos, serviços e produtos turísticos 

- Criar um programa de certificação de qualidade no município; 

- Credenciar os estabelecimentos aptos ao receptivo e certificar os produtos; 

- Criar um método para classificar os empreendimentos, que estejam de acordo 

com os padrões estabelecidos pelas normas técnicas oficiais, dentro das 

categorias específicas do setor turístico; 

- Criar um Selo de Turismo Responsável, para atestar os locais que contenham  

limpeza, segurança, higiene, profissionais   habilitados e outros.  

• Criar uma rede local de artesãos: 

- Criar uma linha de artesanato e souvenir fortalecendo a identidade do município; 

- Participar de feiras associadas ao artesanato; 

- Inserir produtos artesanais, agroindustriais e industriais, com identidade visual de 

Orleans, na rede hoteleira e pontos turísticos; 

- Construir parceria público/privada para promover a venda da produção voltada ao 

turismo de Orleans e seus diversos segmentos.  

- Produzir material promocional do artesanato e da produção associada (vídeo, 

folders e catálogo eletrônico). 

•   Criar uma equipe de inovação do Turismo Rural de Orleans: 

- Envolver profissionais multidisciplinares para o desenvolvimento de projetos 

inovadores nas áreas rurais. 
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6.3.4 Perspectiva - Aprendizado e Crescimento 

 

• Ofertar cursos de qualificação e aperfeiçoamento: 

- Oferecer cursos para a formação de Guias de Turismo, Condutores Locais, 

Turismólogos, Guias Mirins, Guias Sêniores e outros; 

- Qualificar, constantemente, atendentes do CAT, taxistas, frentistas, atendentes 

do terminal rodoviário, de estabelecimentos de passagem e de outros pontos 

turísticos; 

- Desenvolver parcerias e projetos de turismo, direcionados ao Programa Jovem 

Aprendiz; 

- Implantar cursos ligados ao turismo, para professores, alunos e comunidade em 

geral (Primeiros socorros, preservação, segurança, educação patrimonial e 

ambiental e outros);   

    - Promover a formação e a qualificação do trade turístico, incentivando as melhorias 

e a qualidade dos serviços e produtos turísticos; 

    - Promover oficinas de capacitação com artesãos, para adequação de produtos, de 

acordo com a demanda de mercado; 

    - Realizar encontros para conhecer as potencialidades das etnias de Orleans 

(Haitianos, Venezuelanos, Angolanos e as etnias que participaram do processo 

de colonização do município); 

    - Oferecer oficinas de capacitação, para socialização dos potenciais dos diferentes 

grupos étnicos; 

    - Ofertar cursos de qualificação para incentivar o desenvolvimento dos segmentos 

da agroecologia, agroturismo e agricultura familiar; 

    - Promover saídas a campo, em propriedades consolidadas, para incentivar o 

segmento da agroecologia, agroturismo e agricultura familiar. 

• Sensibilizar para a importância da atividade turística no município: 

    - Desenvolver campanhas de sensibilização para a população, sobre a importância 

do turismo no município;  

    - Criar um programa para aproximar a comunidade dos atrativos e equipamentos 

turísticos do município;  

    - Sensibilizar os empreendedores do trade turístico e comunidade em geral, para 

atender bem os turistas e visitantes; 
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    - Sensibilizar para ampliação da oferta de serviços, nos finais de semana, feriados 

e datas com programação turística; 

    - Realizar campanha para divulgar e sensibilizar os profissionais e 

empreendedores, sobre a importância do Cadastur; 

    - Sensibilizar lideranças e população em geral, para despertar o turismo em 

diversos segmentos (industrial, religioso, pedagógico, lazer, etc.); 

    - Promover reuniões, seminários, workshops, palestras, gincanas etc., para 

propagar o turismo sustentável no município; 

    - Sensibilizar os proprietários de atrativos, sobre a importância da adequação às 

leis e normas de preservação do patrimônio cultural e ambiental; 

    - Criar campanhas para conscientizar o turista da importância de boa conduta, em 

áreas naturais e pontos turísticos do município, respeitando a comunidade e a 

cultura local.  

• Incentivar instituições de ensino a desenvolverem projetos educativos: 

    - Estimular docentes a promoverem atividades culturais/esportivas/recreativas/de 

lazer etc., integrando alunos, escolas e comunidades do município como, 

concursos literários, desenho, pintura, exposições, eventos artísticos/culturais, 

grupos de dança, teatro, etc.; 

    - Capacitar os docentes para o desenvolvimento de projetos de educação 

patrimonial; 

    - Promover projetos e pesquisas, envolvendo a história, a cultura, o turismo e o 

desenvolvimento socioeconômico do município; 

    - Orientar as instituições de ensino para promoverem a visitação aos pontos 

turísticos do município;  

    - Sensibilizar para a importância do desenvolvimento e permanência dos núcleos 

étnicos do município; 

    - Estimular a academia para o desenvolvimento de estudos, projetos de pesquisa, 

projetos de extensão, estágios, trabalho de conclusão de curso, etc. sobre a 

atividade turística no município; 

• Participar em Programas de Qualificação fora do município: 

- Incentivar a participação de representantes do setor turístico, a conhecerem as 

tendências do mercado turístico interestadual, nacional, e internacional; 

    - Participar de cursos, feiras, eventos e demais programas do Ministério do Turismo.  
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• Promover Encontros de Negócios:  

 -  Promover e incentivar a participação dos empreendedores locais, em Encontros 

de Negócios; 

 - Desenvolver o associativismo entre os estabelecimentos de hospedagem, 

alimentação, lazer e outros; 

 -  Alinhar estratégias e ações, dos diversos estabelecimentos do setor turístico;  

 -  Disponibilizar consultoria de acesso às linhas de crédito, para elaborar projetos e 

negócios. 

• Criar agenda anual de projetos integrados, envolvendo os diversos setores 

de decisão, ligados ao turismo e a cultura   

- Promover anualmente, oficinas, capacitações de integração e reuniões entre os 

setores ligados aos programas e ações de turismo e de cultura no município. 
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7. CONSIDERAÇÕES 

 

Em novembro do ano de 2019, a Fundação Educacional Barriga Verde-Febave 

assumiu o compromisso, junto ao poder público municipal, para elaborar o Plano de 

Turismo de Orleans. Uma equipe técnica foi composta e logo deu-se início aos 

trabalhos. Montou-se um planejamento com o cronograma das atividades e as etapas 

a serem desenvolvidas pela equipe.  

Alguns entraves logo começaram a aparecer. Por não possuir informações 

básicas e um banco de dados do setor turístico e cultural no município, surgiu a 

necessidade de aplicação de pesquisa e execução de reuniões setoriais, com diversos 

segmentos da sociedade orleanense, para coleta de informações e levantamento dos 

dados. As festividades de natal e de final de ano, mais as férias no mês de janeiro, 

dificultou o processo, surgindo a necessidade de estender o tempo para a coleta de 

informações e tabulação dos dados.  

Diane disso, a Febave solicitou prorrogação no prazo, se comprometendo 

entregar o Plano de Turismo no mês de março de 2020. A equipe técnica empreendeu 

uma força tarefa para cumprir com o compromisso, mas logo se deparou com um 

problema ainda maior, a pandemia provocada pelo Coronavírus, que exigiu 

distanciamento social. Nossa instituição, adequando-se a nova situação e cumprindo 

com as determinações oficiais, passou a trabalhar home office, e a alguns setores foi 

concedido férias, ficando inviável concluir o plano na data estabelecida. Mais uma vez 

solicitou-se prorrogação no prazo de entrega. Sendo sensível à causa, a 

administração municipal, concedeu mais 90 dias para a conclusão do documento. E, 

eis que, no mês de junho/2020, o documento foi concluído e o município de Orleans 

recebeu o seu primeiro Plano de Turismo. 

O Plano de Turismo de Orleans é produto de um processo participativo. A partir 

de uma sequência metodológica, oportunizou-se a construção conjunta do 

direcionamento do turismo no município, constituindo-se num passo importante para 

a estruturação de Orleans, como destino turístico sustentável. Desta forma, mais que 

um depósito de conhecimentos técnicos, as informações coletadas foram 

transformadas em objetivos, estratégias e ações. Este foi, porém, o primeiro passo. 

Cabe à comunidade orleanense e aos parceiros, a tarefa de articular e monitorar as 

ações previstas.  
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Para que o segmento turístico alcance êxito é necessário investimento em 

educação para o turismo, em profissionais qualificados, investimento em tempo e em 

vontade para fazer o plano acontecer. 

A gestão eficiente das políticas públicas do turismo também é fator 

fundamental, para formar uma base sólida de desenvolvimento, fortalecendo dia-a-dia 

a articulação entre setor público, setor privado e sociedade civil organizada. Quanto 

maior a participação e o engajamento dos setores e das organizações nos projetos, 

maior é o profissionalismo e a agilidade no alcance dos resultados.  

No decorrer do processo de construção deste plano sentiu-se algumas 

dificuldades, especialmente, pela inexistência de um banco de dados turístico e 

cultural e de informações imprescindíveis ao seu desenvolvimento. Necessário foi ir a 

campo em busca destas informações, porém, nem todas as comunidades se fizeram 

presente. Por isso, este documento necessitará de atualizações constantes, devido a 

dinâmica do setor e as novas demandas que poderão surgir. 

Por ser o primeiro Plano de Turismo da história de Orleans, este documento 

será um marco para o setor. A implementação das ações aqui previstas, resultará em 

um importante avanço, rumo à estruturação e ao fortalecimento da atividade turística 

em Orleans, consequentemente, um grande e importante passo para a valorização da 

cultura local, o desenvolvimento socioeconômico e o fortalecimento do sentimento de 

pertencimento, nos munícipes orleanenses.  

Um pensamento de Leon Tolstoi, expõe: “Se queres ser Universal, cante sua 

aldeia”. Vamos cantar Orleans, pois em cada canto deste município existe um encanto 

a ser contemplado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Pesquisa de Demanda - Formulário de pesquisa físico nos 

estabelecimentos 
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Anexo 2: Pesquisa de Oferta - Pesquisa On-line 
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Anexo 3 - Pesquisa de Demanda on-line - Pesquisa realizada nos empreendimentos 
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Anexo 4 - Sugestões de Ação - Solicitação de sugestão Comtur/Vereadores 
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