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APRESENTAÇÃO
O RADAR TURÍSTICO é uma metodologia de pesquisa desenvolvida
conjuntamente entre o Instituto de Pesquisa de Mercado (IPM) da UNISINOS e o
SEBRAE-RS. Seu objetivo é analisar o atual posicionamento turístico e identificar
oportunidades para o respectivo desenvolvimento desse setor em um dado município.
Essa metodologia envolve (a) desk research / pesquisa documental, (b) entrevistas
qualitativas com representantes do poder público, da iniciativa privada e da sociedade
civil, e (c) observações in loco nos principais atrativos (atuais e potenciais) e nos
principais serviços de infraestrutura relacionados ao turismo em cada município.
O relatório aqui apresentado, então, traz a avaliação das condições, do
posicionamento e das oportunidades turísticas do município de Encantado.
Inicialmente, este relatório apresenta uma breve caracterização (histórica, geográfica,
econômica e demográfica) da cidade. Na sequência, as duas grandes dimensões da
análise do cenário turístico são apresentadas e analisadas. A primeira diz respeito aos
atrativos turísticos e sintetiza o que há de destaque em relação a atrativos históricoculturais, naturais, econômicos e de eventos, além de fazer um breve apanhado dos
principais roteiros turísticos existentes. A segunda dimensão trata da infraestrutura
necessária ao turismo, destacando condições da cidade em relação ao acesso, à atenção
ao turista, à hospedagem e à gastronomia. Ao todo, são analisadas 8 categorias
(divididas entre atrativos e infraestrutura), conforme demonstra a figura a seguir:

Radar Turístico
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A figura do Radar é uma representação gráfica criada para melhor ilustrar o
desempenho de cada cidade, bem como para facilitar comparações ao longo do tempo
e complementaridades entre as cidades de uma determinada Região. As evidências
coletadas durante a pesquisa e posterior análise são avaliadas a partir de uma escala de
zero (não tem) a cinco (excelente). Cada uma dessas categorias tem seu desempenho
caracterizado e justificado ao longo do texto neste relatório, o que permite, ao final, a
síntese das oportunidades e dos principais desafios para o desenvolvimento turístico de
cada município.
É importante destacar, contudo, que o Radar Turístico não tem o propósito de
servir para divulgação pública ao usuário final do turismo, mas sim de orientar a reflexão
e as decisões turísticas por parte do município – e a consequente elaboração, em
parceria com o Sebrae-RS, do Plano Municipal de Turismo.

Coordenação IPM-Unisinos:
Prof. Dr. Marcelo Jacques Fonseca
Prof. Dr. Guilherme Trez

Equipe de Pesquisa:
Luana Fuentefria
Francielle Daudt
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1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO E
REGIÃO
O início do povoamento do município de Encantado foi feito por índios dos
povos Guarani. Após isso, a chegada dos primeiros grupos externos ao território se deu
em 1635, pelos padres Jesuítas, para iniciar a exploração dos rios da região1.
Inicialmente parte da capital do Estado, Porto Alegre, em 1831, Encantado passou a
pertencer a Triunfo, município recém criado, e, posteriormente, passou para Taquari,
território criado em 1849. Já em 1882, Encantado fazia parte do território de Estrela. O
município foi colonizado oficialmente somente em 1882, pelas primeiras famílias vindas
da Itália, provenientes da região do Vêneto, mais precisamente da localidade de São
Pedro Valdástico, com destaque para as famílias Lucca e Bratti. Este movimento iniciou
em 1878, quando o Coronel José Francisco dos Santos Pinto mapeou suas terras para a
venda aos imigrantes. Posteriormente, também houve a ocupação do território por
colonizadores alemães, lusos, franceses, belgas, africanos e sírios.
O nome da cidade tem origem, segundo os historiadores Ferri e Thomé (citados
pelo site da Prefeitura Municipal), da história contada sobre a experiência de um cacique
maná na localidade. Conforme se conta, o cacique e outros dois indígenas navegavam
pelo rio Taquari quando avistaram um vulto branco próximo a sua foz. Ao pressentir a
aproximação da canoa, a imagem se jogou no rio, desaparecendo como que por
encanto. Anos depois, a lenda levou à denominação da foz de Arroio Encantado. O nome
apareceu escrito, pela primeira vez, em 1856, no livro de Registros Paroquiais de Santo
Amaro, em declaração de posse de terrenos de Manoel Joaquim da Silva.
Em 1887, teve início um movimento para a construção do primeiro templo
católico, uma igreja de madeira, sob a invocação de São Pedro Apóstolo, localizada onde
hoje se assenta o salão paroquial da cidade. Ainda em desenvolvimento mais lento do
que os municípios vizinhos, apesar da situação topográfica privilegiada para o
escoamento de produtos da região (por conta do acesso à margem do Taquari),
Encantado acabou por ser integrado a Lajeado, designado município em 1891, antes
território de Estrela, e em 1892 elevou-se à categoria de 2º distrito de Lajeado. Havia no
1

https://encantado.rs.gov.br/pagina/id/2/?historia-do-municipio.html
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distrito de Encantado, além da sede, os seguintes povoados: São José da Anta Gorda
(Borguetto), pequeno povoado no núcleo Anta Gorda, Santo Antônio do Jacaré
(Relvado) e Nova Bréscia, também chamado Arroio das Pedras.
Em 7 de Maio de 1914, os núcleos de Encantado, Anta Gorda e Itapuca
encaminharam ao então governador do Estado, Borges de Medeiros, um memorial
solicitando a criação do município, com território abrangendo um total de três ruas,
1.306 quilômetros quadrados e 7 mil habitantes. Em 31 de março de 1915, o Governo
do Estado publicou o Decreto Nº 2.133, elevando-a Encantado à categoria de Vila, com
a denominação de “Município de Encantado”.
A área total da sua unidade territorial, segundo o IBGE (2021), é de 140,006
km², com uma densidade demográfica de 147,38 habitantes por km² (IBGE, 2010). Em
2021, a população estimada de Encantado era de 23.047 pessoas (IBGE). Já no censo do
IBGE de 2010, foram contabilizadas 20.510 pessoas, indicando um aumento
populacional no período.
As informações populacionais e territoriais de Encantado estão reunidas na
Tabela 1.
População estimada em 2021
População no último censo 2010
Área da unidade territorial 2020 (km²)
Densidade demográfica 2010 (hab/km²)

23.047
20.510
140,006
147,38

Tabela 1: Informações populacionais e territoriais de Encantado segundo o IBGE.

Encantado integra a mesorregião denominada Região Centro Oriental RioGrandense, que por sua vez é subdividida em outras 3 microrregiões. O município faz
parte da microrregião Lajeado-Estrela, composta por 31 municípios. Lajeado, capital
regional deste arranjo populacional, é a principal região de influência2 de Encantado,
onde boa parte das demandas de saúde e de ensino superior são supridas, além de ser
um polo de serviços e de compras para Encantado e para os demais municípios da
microrregião.

2

Sintetiza a relação interurbana mais relevante da Cidade de origem, tanto para acessar bens e serviços,
quanto por relações de gestão de empresas e órgãos públicos.
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O Vale do Taquari é outra regionalização importante da qual Encantado faz
parte, ao lado de outros 35 municípios. A região3 obteve um crescimento demográfico
acima da média estadual, entre o período de 2000 a 2010, influenciado pelo seu
dinamismo econômico. Alguns destaques da economia da região são: a pecuária, com a
criação de aves, bovinos e suínos; a produção de fumo, de erva-mate e da silvicultura; e
a fabricação de alimentos e calçados. Algumas problemáticas encontradas dizem
respeito ao alto percentual de população adulta com Ensino Fundamental incompleto,
indicadores de saneamento abaixo das médias estaduais e o subaproveitamento dos
modais ferro e hidroviário, ocasionando intenso tráfego de mercadorias e passageiros
no modal rodoviário, sobretudo na BR-386. Outra questão identificada relaciona-se à
elevação das águas do Rio Taquari, que alcançou, em 2020, seu maior nível em 64 anos,
fato que contribui para a geração de diversos transtornos, como enchentes e
alagamentos, e que afetam diretamente o município de Encantado.
O pino vermelho da Figura 1 demonstra a localização de Encantado em relação
à capital Porto Alegre.

Figura 1: Localização do município de Encantado.

3

https://planejamento.rs.gov.br/upload/arquivos/201603/17095341-perfis-regionais-2015-vale-dotaquari.pdf
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A base econômica e de geração de empregos em Encantado se dá, em grande
parte, a partir das empresas prestadoras de serviços, seguidas pelo comércio, pelas
indústrias de transformação e construção civil e, por fim, pela agropecuária - com
destaque para os suínos - extração vegetal, caça e pesca.
Segundo a publicação do SEBRAE (2020), Perfil das Cidades Gaúchas –
Encantado, as empresas prestadoras de serviço representavam, em 2019, 50% dos
empreendimentos formais e o comércio, 29%. O valor adicionado desses dois setores,
isto é, o quanto a atividade econômica contribui para o PIB do município, foi de 57,6%,
em dados de 2018. A indústria da transformação representava 8% dos
empreendimentos formais, com 27,8% do valor adicionado ao PIB do município, e a
agropecuária, extração vegetal, caça e pesca representava 1% dos empreendimentos
formais e contava com 3,1% do valor adicionado. O valor adicionado referente a
administração pública foi de 11,5%. Ainda segundo a publicação, em 2018, haviam 580
propriedades rurais em Encantado.
O PIB – Produto Interno Bruto – per capita de Encantado, em 2019, foi de R$
41.910,47. No mesmo ano, este índice nacional foi de R$ 35.161,70 e, o estadual, de R$
42.406,09. Com relação à renda, em 2019, o salário médio mensal dos trabalhadores
formais de Encantado era de 2,2 salários mínimos, e haviam 9.952 pessoas formalmente
ocupadas, correspondente a 43,8% da população. Conforme o Sebrae, 68,2% da
população era considerada potencialmente ativa/produtiva (entre 15 e 64 anos de
idade) enquanto 31,8% era considerada economicamente dependente.
A Tabela 2 reúne as informações de PIB per capita de Encantado, do Rio Grande
do Sul e do Brasil em 2019 e demonstra que este indicador do município estava acima
da média nacional e um pouco abaixo da média estadual neste ano.

PIB per capita
Encantado 2019
R$ 41.910,47

PIB per capita
estadual 2019
R$ 42.406,09

PIB per capita
nacional 2019
R$ 35.161,70

Tabela 2: PIB per capita municipal, estadual e nacional
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A renda per capita média de Encantado passou de R$ 703,11 em 2000 para R$
931 em 20104, um aumento de 32,48%. Neste mesmo ano (2010), as rendas per capita
médias estadual e nacional eram de R$ 959 e R$ 793, respectivamente, demonstrando
que este indicador do município estava um pouco abaixo da média estadual e acima da
média nacional. A proporção de pessoas pobres ou extremamente pobres, ou seja, com
renda domiciliar per capita inferior a R$ 140 (a preços de agosto de 2010) reduziu,
passando de 9,4% no ano 2000 para 2,7% no ano de 2010.
A Tabela 3 reúne as informações de renda per capita de Encantado, do Rio
Grande do Sul e do Brasil, para fins de comparação.

Renda per capita
Encantado 2010
R$ 931

Renda per capita
estadual 2010
R$ 959

Renda per capita
nacional 2010
R$ 793

Tabela 3: Renda per capita municipal, estadual e nacional.

O Mapa do Turismo Brasileiro, elaborado no âmbito do Programa Nacional de
Regionalização do Turismo5, do Ministério do Turismo, classifica Encantado na região
turística denominada Vale do Taquari, junto de outros 31 municípios. As regiões
turísticas são territórios que possuem características similares e/ou complementares e
aspectos em comum (identidade histórica, cultural, econômica e/ou geográfica)
podendo existir, numa região, municípios que não recebem turistas, mas que se
beneficiam da atividade pelo fornecimento de produtos e serviços.
O Mapa categoriza os municípios que compõem estas regiões de acordo com o
fluxo turístico. As categorias vão de “A” a “E”, sendo que “A” representa as capitais e
os municípios com maior fluxo turístico, maior número de estabelecimentos, empregos
e arrecadação de impostos federais no setor de hospedagem, enquanto “E” representa
os municípios que zeraram as cinco variáveis: quantidade de empregos e
estabelecimentos formais em hospedagem, estimativa de turistas internacionais e
domésticos e arrecadação nos estabelecimentos de hospedagem.

4

http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/430680#sec-renda
O Programa de Regionalização do Turismo classifica os municípios brasileiros em regiões turísticas. Os
municípios se articulam para desenvolver o turismo de forma conjunta. A lógica do Programa pressupõe
que trabalhar o turismo de forma integrada, regionalizada e cooperada é mais vantajoso para a região.
5
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Lajeado é a única cidade da região classificada na categoria B do Mapa. As
cidades de Anta Gorda, Arroio do Meio, Arvorezinha, Bom Retiro do Sul, Boqueirão do
Leão, Colinas, Coqueiro Baixo, Encantado, Estrela, Ilópolis, Imigrante, Muçum, Nova
Bréscia, Paverama, Pouso Novo, Relvado, Taquari, Teutônia e Westfália estão
classificadas na categoria D; Capitão, Cruzeiro do Sul, Dois Lajeados, Fazenda Vila Nova,
Marques de Souza, Poço das Antas, Progresso, Roca Sales, Santa Clara do Sul, Sério,
Travesseiro e Vespasiano Correa estão na categoria E do Mapa.
No Cadastur6, cadastro dos prestadores de serviços turísticos do Ministério do
Turismo, atualmente existem 5 agências de turismo, 9 transportadoras turísticas, 2
restaurantes, cafeterias, bares ou similares, 4 meios de hospedagem, 3 locadoras de
veículos, 1 casa de espetáculos e equipamento de animação turística, 3 organizadoras
de eventos e 2 prestadoras de infraestrutura de apoio para eventos. No total, são 29
prestadores de serviços turísticos registrados no Cadastur, vinculados a Encantado.
Menciona-se que o município possui uma Secretaria de Turismo e
Desenvolvimento, criada em maio de 2022. Antes da criação da Secretaria, o
Departamento de Turismo, vinculado à Secretaria Geral de Governo, era quem cuidava
dos assuntos relacionados ao turismo em Encantado. Desde 2021, a cidade também
conta com um Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, que objetiva consolidar
parcerias e proporcionar o envolvimento dos diferentes setores socioeconômicos no
turismo do município. O grupo se reúne quinzenalmente e é composto pelo Programa
de Desenvolvimento Econômico Local de Encantado - PRODEL, Associação Comercial e
Industrial de Encantado (ACI-E), CDL, UERGS, Sicredi, AMTURVALES, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, Associação Amigos de Cristo, Agência CVC e o poder público.
Ressalta-se que o Conselho do Programa de Desenvolvimento Econômico Local de
Encantado (PRODEL) também possui uma Câmara Técnica de Turismo, que teve suas
reuniões unificadas às do COMTUR.
Como ações já desenvolvidas pelo COMTUR, cita-se a criação de um plano de
ação para o setor do turismo, estruturado em 5 eixos: Infraestrutura, Oferta Turística,
Promover o Destino, Políticas Públicas e Cooperação e Sustentabilidade. Dentro disso,
foram feitos vídeos das propriedades para sua respectiva divulgação em agências

6

https://cadastur.turismo.gov.br/
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turísticas, a produção da marca de turismo do município (com o slogan "Encantado fico
eu"), placas de sinalização em alguns pontos turísticos com código QR que direciona ao
site da prefeitura, e capacitação de profissionais do trade turístico, como garçons. Ainda
está previsto a produção de um site turístico, a ampliação da sinalização e o
desenvolvimento de capacitações. O município ainda não conta com um Fundo
Municipal de Turismo, nem com um Plano Municipal de Turismo, que deve ser
desenvolvido após a entrega do presente relatório, com o apoio do SEBRAE.
Em relação às iniciativas em prol do turismo na cidade, menciona-se as
desenvolvidas pelo Arranjo Produtivo Local (APL) das Agroindústrias Familiares do Vale
do Taquari7. Dentre os diversos projetos criados pelo APL, cita-se a realização de visitas
técnicas, reuniões e cursos de turismo, e a criação, em 2022, da rota “Caminhos da
Felicidade”. Vale ressaltar que as atividades do APL foram impulsionadas a partir do
surgimento da Associação Amigos de Cristo, em 2019, responsável pela realização do
projeto do Cristo Protetor. A Associação é uma entidade sem fins lucrativos criada por
um grupo de empresários voluntários, com o objetivo de arrecadar recursos privados
para a obra do Cristo. Além de captar os recursos financeiros necessários para viabilizar
a obra, ela também coordena a execução, assim como realiza a divulgação do atrativo.
Identificou-se também uma iniciativa desenvolvida pela Associação Comercial e
Industrial de Encantado - ACI-E, que integra o COMTUR e conta com um núcleo de
Turismo, Hotelaria e Gastronomia. A entidade propôs o desenvolvimento de uma
pesquisa8 para hóspedes da rede hoteleira do município, com o intuito de começar a
traçar o perfil do visitante da cidade. Este foi o único mapeamento do perfil de turistas
identificado durante este diagnóstico.
A região do Vale do Taquari também conta com a AMTURVALES – Associação
dos Municípios de Turismo da Região dos Vales, entidade que busca promover o
desenvolvimento do turismo e a articulação entre os municípios da região. Atualmente,
a AMTURVALES apoia Encantado no andamento de diversas frentes relacionadas à
articulação com outros municípios do Vale do Taquari, assim como na defesa de projetos

7

http://www.aplvaledotaquari.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYQCnP3YQiRO3aXXfFK_aAs4ba0GA5rkIMKrSGiME9yBnyQ/viewform
8
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para o turismo da região em âmbito federal, movimento potencializado a partir da
criação do Cristo Protetor.
Evidencia-se, assim, que existem movimentos, impulsionados por diferentes
entidades, com foco em estruturar planos e ações de governança e cooperação para o
desenvolvimento do turismo local. Embora exista engajamento por parte de diversos
atores do setor público e privado em prol do turismo na cidade, identificou-se que
alguns empreendedores, pequenos negócios e a população local em geral, ainda
resistem em acreditar que é possível desenvolver o turismo no município. Portanto,
como forma de garantir a evolução do turismo em Encantado, é necessário promover o
engajamento dos pequenos negócios e da população local nesse sentido, além de dar
continuidade nas ações em andamento, de forma que essas ações também possam estar
alinhadas com planos regionais de governança e cooperação, tendo em vista o
desenvolvimento do turismo no município de Encantado e da região turística como um
todo.
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2. DIMENSÃO INFRAESTRUTURA
2.1 ACESSO E TRANSPORTE
Encantado localiza-se a cerca de 140 quilômetros de distância de Porto Alegre.
O principal percurso disponível ligando os dois municípios é via a BR-386, seguido pela
ERS-130 e posteriormente pela ERS-129, sendo esta a última via a ser percorrida até a
cidade. A viagem de carro de Porto Alegre a Encantado leva em torno de 2 horas, quando
utilizado o percurso da BR-386, que é bem sinalizado e tem boas condições para tráfego.
Já a ERS-130 e a ERS-129 apresentam trechos com pouca sinalização, alguns buracos e
pista simples. No entanto, de maneira geral, esses fatores não são impeditivos ou de
grande prejuízo ao trajeto. Vale ressaltar que este é um caminho que possui praças de
pedágio, com tarifas variando de R$ 4,70 a R$ 5,20.
Para quem viaja de ônibus da região metropolitana de Porto Alegre a
Encantado, as empresas Bento e Azul disponibilizam diversos horários de partida, de
segunda a domingo, com ao menos uma opção de horário em cada turno (manhã, tarde
ou noite). Os ônibus operam na modalidade comum e semidireta, e a viagem dura em
torno de 2 horas e 30 minutos, a um custo de R$ 49,90 a R$ 58,45 sem seguro, e R$
53,50 a R$ 62,05 com seguro. As empresas também operam trajetos entre Encantado e
os municípios de Lajeado e Estrela.
Lajeado, a principal cidade-polo para Encantado, localiza-se a 31 quilômetros
de distância. Com relação a cidades importantes da Serra Gaúcha, o município fica a 102
quilômetros de Caxias do Sul e a 73 quilômetros de distância de Bento Gonçalves, via
ERS-431. Sobre os municípios limítrofes, que também fazem parte da região turística do
Vale do Taquari, Muçum fica a 12 quilômetros de distância, Roca Sales a 7 quilômetros,
Arroio do Meio a 23 quilômetros, Doutor Ricardo a 23 quilômetros, Relvado a 27
quilômetros, Nova Bréscia a 19 quilômetros e Capitão a 15 quilômetros.
A Tabela 4 sumariza os principais municípios do entorno e próximos de
Encantado, bem como as distâncias e o número de habitantes em cada um deles.
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Município
Muçum
Roca Sales
Arroio do Meio
Doutor Ricardo
Relvado
Nova Bréscia
Capitão
Vespasiano Corrêa
Teutônia
Estrela
Lajeado
Santa Cruz do Sul
Bento Gonçalves
Caxias do Sul

Distância de Encantado
12 km
7 km
23 km
23 km
27 km
19km
15 km
26 km
35km
37 km
31 km
79 km
73 km
102 km

Número de habitantes
4.967
11.471
20.967
2.030
2.079
3.447
2.763
1.795
32.676
34.116
85.033
131.365
121.803
517.451

Tabela 4: Principais cidades do entorno e próximas a Encantado, distância e número de habitantes.

Analisando as informações apresentadas na Tabela 4, verifica-se que Encantado
está bem posicionado em sua região turística (Vale do Taquari), a menos de 40
quilômetros de distância dos municípios com maior número de habitantes de sua região,
como Lajeado, Estrela e Teutônia. Esse posicionamento facilita o intercâmbio entre eles
e possibilita a criação de rotas que incluam diferentes cidades pertencentes ao Vale do
Taquari. Identificou-se também que a localização de Encantado favorece o fluxo
turístico proveniente de algumas cidades da Serra e da região turística Uva e Vinho, que
procuram Encantado com o objetivo de conhecer o Cristo Protetor. Portanto, pode-se
dizer que a localização de Encantado, que está relativamente próximo à capital e à serra,
assim como das principais cidades de sua região turística, favorece o fluxo turístico no
município.
O principal acesso à cidade é feito por meio de uma entrada na ERS-129,
identificada pelo pórtico (Figura 2) do município. Junto ao pórtico, há um canteiro com
alguns bancos e vegetação. Vale ressaltar que as entradas da cidade possuem pouca
sinalização indicativa, não havendo muitas placas que comuniquem esses acessos, e
embora o pórtico ajude na identificação visual da entrada de Encantado, suas
características não comunicam nenhuma identidade específica do município, sendo uma
estrutura mais genérica. Portanto, sugere-se rever os aspectos visuais das entradas da
cidade, alinhando sua comunicação ao posicionamento turístico do município, além do
incremento da sinalização indicativa dos acessos à Encantado.
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Figura 2: Pórtico de entrada de Encantado.

Encantado possui uma estação rodoviária (Figura 3) no centro da cidade. A
estrutura física do local é simples e apresenta poucos recursos, porém há boa
sinalização, acessibilidade (por meio de rampas e piso tátil) e boa limpeza. Na parte
frontal da rodoviária, há um espaço para a parada dos ônibus, com box identificados por
numeração. A espera pelos ônibus pode ser feita dentro do local, que conta com bancos,
dois guichês para a compra de passagens e uma lancheria, que vende somente lanches
e bebidas. Na parte externa, há diversos bancos espalhados pelo perímetro do local. A
rodoviária também possui banheiros masculino e feminino gratuitos, com uma cabine
adaptada, fraldário e estrutura e limpeza razoáveis. Não há caixas eletrônicos ou outros
tipos de conveniência no local, além de uma pequena loja que vende objetos diversos
na parte externa. O horário de funcionamento da rodoviária é de segunda a sexta-feira,
das 6h às 18h30, e aos sábados, das 6h às 18h. Aos domingos, o horário é das 8h às 9h
e das 14h30 às 19h. Nos feriados não há regularidade, variando os horários de acordo
com o dia.
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Figura 3: Estação Rodoviária de Encantado.

A rodoviária possui um site na internet9, por meio do qual é possível consultar
horários de ônibus, mas não comprar passagens. Ao pesquisar “passagens de ônibus
para Encantado” no Google, há alguns sites de terceiros disponíveis e que possibilitam
a compra, como Buson, DeÔnibus, ClickBuss e Quero Passagem. Nesses sites, além do
valor do bilhete, há também uma taxa de serviço pelo uso da plataforma. Outra
alternativa para compra de passagens e consulta de horários são os sites próprios das
empresas que operam em Encantado, a Bento e a Azul, que oferecem horários
atualizados e compra segura mediante cadastro do viajante.
Em relação aos serviços de transporte disponíveis ao visitante para
deslocamento dentro do município, identificou-se ao menos três pontos de táxi
(rodoviária, Prefeitura Municipal e Praça da Bandeira), com um serviço de boa
qualidade. Atualmente, não há transporte por aplicativo em funcionamento.
Analisando todos os quesitos que compõem a categoria de Acesso e Transporte
e relacionando-os aos dados coletados em Encantado, foram identificados aspectos que
podem facilitar ou dificultar o desenvolvimento e a exploração do turismo no

9

http://rodoviariaencantado.com.br/
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município. A seguir, listam-se os principais desafios, pontos positivos e oportunidades
identificados no município.

Principais desafios identificados na categoria de Acesso e Transporte:
▪

Entradas e acesso ao município com pouca sinalização indicativa, e pórtico de
entrada genérico, que não comunica a identidade do município;

▪

Possibilidade de melhoria da estrutura física da estação rodoviária e da oferta de
serviços e conveniências aos viajantes;

▪

Ausência de transporte por aplicativo operando em Encantado.

Principais pontos positivos e oportunidades identificados na categoria de Acesso e
Transporte:
▪

As boas condições das estradas de acesso ao município.

▪

Boa oferta de horários de ônibus da capital até o município.

▪

A possibilidade de consultar horários de ônibus por meio de site oficial da
rodoviária e comprar passagens on-line, em sites de terceiros.

▪

O posicionamento geográfico de Encantado favorece o fluxo turístico no
município, assim como a criação de rotas com as principais cidades de sua região
turística.

Deste modo, como principais ações a serem desenvolvidas nessa categoria,
sugere-se o melhoramento da sinalização das entradas da cidade, assim como a
adequação do pórtico de entrada à identidade do município. Ainda, recomenda-se
analisar a possibilidade de melhorar/atualizar alguns aspectos da infraestrutura física
destinada à estação rodoviária e a disponibilidade de serviços e conveniências
oferecidos aos viajantes. Por fim, sugere-se o aproveitamento do posicionamento
geográfico

de

Encantado

para

impulsionar

o

turismo

no

município.

2.2 APOIO AO TURISTA E CONVENIÊNCIAS

Encantado não possui um Centro de Atenção ao Turista e, atualmente, não há
nenhum lugar na cidade destinado a ceder informações turísticas. No momento, os
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envolvidos na construção e recepção do Cristo Protetor, membros da Associação Amigos
de Cristo, oferecem apoio informativo aos turistas de maneira informal, já que grande
parte da demanda turística da cidade vai até Encantado especificamente para conhecer
o Cristo. De acordo com a prefeitura, há intenção de utilizar a Casa de Cultura Dr. Pedro
José Lahude para o CAT, porém, no momento, o prédio está fechado ao público e em
manutenção.
O município possui 5 agências de turismo e 9 transportadoras turísticas
registradas no Cadastur. Verificou-se que a atuação da maioria dos agentes é focada em
pacotes emissivos e na realização de transfers e traslados para outros destinos do
estado. Somente a empresa Evetur10 oferece, desde a criação do Cristo Protetor, três
pacotes receptivos na cidade: Tur Religioso, Passeio Sítio Pedagógico Vô Calvi e Tur
Encantado. Este último é o mais completo, contemplando o Cristo, a Lagoa da Garibaldi,
a Capela Histórica Santo Antão, a Igreja Matriz São Pedro e a Casa de Cultura Dr. Pedro
José Lahude.
Além disso, o município conta dois profissionais turismólogos atuantes na
cidade: um na prefeitura, junto à Secretaria de Turismo, e outro no Hengu Hotel,
também presente na Associação Comercial e Industrial de Encantado. Desta forma, o
Hengu Hotel oferece dicas aos hóspedes que desejam conhecer o município, porém esta
é uma iniciativa pontual e informal, que ainda não está plenamente estruturada.
Foi identificada a existência de dois materiais informativos impressos, um
elaborado e disponibilizado pelo poder público e outro pela agência de turismo Evetur.
O material confeccionado pela prefeitura é um folder sobre a rota Caminhos da
Felicidade (Figura 4), que contém informações sobre os atrativos da rota, com fotos do
local, descrição, telefone, endereço e redes sociais de cada estabelecimento. Já o folder
produzido pela agência Evetur (Figura 5) descreve os três passeios ofertados pela
agência, com programação completa e o valor de cada pacote, além de uma breve
descrição sobre o município. Foi possível identificar a disponibilização de ambos os
materiais em alguns hotéis da cidade. De acordo com a prefeitura, já existe uma nova
folheteria turística em andamento.

10

https://evetur.com.br/
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Figura 4: Folder da rota Caminhos da Felicidade.
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Figura 5: Folder da agência de turismo Evetur.

Com relação à sinalização urbana, destaca-se que as ruas de Encantado são
identificadas por placas, em geral em bom estado de conservação, presentes sobretudo
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nas ruas da área central da cidade. Há também a identificação da direção de lugares
importantes ou pontos de interesse, como o hospital e o Centro Administrativo. Em
relação à sinalização turística, foi possível perceber diversas placas espalhadas em
diferentes pontos da cidade que conduzem ao Cristo Protetor. No entanto, há pouca ou
nenhuma sinalização turística indicativa aos demais atrativos da cidade, ponto que deve
ser revisto.
Vale ressaltar que a prefeitura, com o apoio do Sicredi, também iniciou a
sinalização informativa de alguns pontos turísticos, como a Igreja Matriz São Pedro
(Figura 6), a Ponte de Ferro e a Capela Santo Antão. As placas apresentam o nome do
atrativo, texto descritivo e código QR que direciona o visitante para a seção de pontos
turísticos do site da prefeitura, como forma de estimular a visitação a outros pontos da
cidade.

Figura 6: Sinalização informativa dos atrativos turísticos.

Identificou-se que Encantado possui uma estrutura bancária razoável, com a
presença de ao menos quatro bancos na cidade. Sobre a estrutura de saúde, o município
conta com o Hospital Beneficente Santa Terezinha, que possui serviço de
urgência/emergência, internação, UTI Adulto, Centro de Diagnóstico por Imagem e o
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Instituto Regional de Oftalmologia. Há ainda em Encantado clínicas médicas particulares
e unidades básicas de saúde. A cidade também conta com uma estrutura razoável de
comércio e serviços, capaz de atender às principais demandas do turista.

Informações na Internet

O site da Prefeitura Municipal de Encantado (www.encantado.rs.gov.br) possui
uma seção denominada “Turismo”, subdividida em: Guia de Locais Turísticos; Guia de
Bares e Restaurantes; Acomodações; e Turismo de Natureza. A aba referente a “Guia
de Locais Turísticos” apresenta uma página com 12 estabelecimentos, acompanhados
de descrição, foto, endereço e um número para contato. Em "Guia de Bares e
Restaurantes" há um total de 16 restaurantes, com descrição, endereço e telefone, com
opções mais simples e outras com perfil mais turístico. Em "Acomodações" estão
elencados os quatro hotéis da cidade, também com descrição, endereço e telefone. A
seção "Turismo de Natureza" traz empreendimentos com foco no turismo rural e em
meio à natureza, elencados nesse relatório, em sua maioria, como atrativos econômicos.
Essa seção apresenta uma breve descrição dos espaços e um número para contato,
porém não disponibiliza o endereço dos estabelecimentos.
A Prefeitura Municipal também possui um canal oficial no Facebook
(https://www.facebook.com/prefeituraencantado)

e

no

Instagram

(@prefeituraencantado), com atualizações frequentes. Ambos os canais abordam e
apresentam temas e notícias diversas do município, não havendo foco na divulgação
turística do mesmo. No Instagram da prefeitura, há um destaque “Turismo”, porém este
apresenta apenas atualizações sobre ações desenvolvidas pela prefeitura nesse setor,
não contendo informações úteis ou pertinentes ao turista (como pontos turísticos,
hotéis e restaurantes, por exemplo). Há também um canal oficial no YouTube11 e no
Twitter12 , com notícias e transmissão de sessões públicas.
Ao utilizar o termo “Encantado + turismo” para uma busca no Google, o
primeiro resultado gerado refere-se ao site da Prefeitura Municipal, relacionado à
seção de Pontos Turísticos (ou "Guias de Locais Turísticos"), seguido pelo site
11 https://www.youtube.com/channel/UCukxG4lq--Pm3VmYGc2Jozg
12 https://twitter.com/pref_encantado
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TripAdvisor, que apresenta dez atrativos do município: Igreja Matriz São Pedro, Museu
Municipal (atualmente instalado na Casa de Cultura), Praça Centenário, Pórtico de
Encantado, Cristo Protetor, Paraíso das Flores, Santuário Nossa Senhora de Fátima,
Vivenda Altos da Glória, Capela São Mássimo e Giardino Benedetto (estes dois últimos
não foram identificados durante a pesquisa, e provavelmente foram vinculados
erroneamente ao município). Na sequência, aparece um post no blog “Eduardo e
Mônica”, com os principais atrativos e informações sobre o município; a página "Guia
do Turismo Brasil", com um breve texto e fotos da cidade; uma matéria no meio de
comunicação Jornal do Comércio sobre a rota Caminhos da Felicidade, e uma matéria
do meio de comunicação Gaúcha ZH sobre o Cristo Protetor.
A página13 dedicada a Encantado no site vinculado à Secretaria de Turismo do
Rio Grande do Sul (SETUR), apresenta uma pequena descrição/histórico do município e
as seções: Onde ficar, Onde comer, O que visitar, Galeria de Fotos e Outros Serviços. A
seção “Onde ficar” está vazia, enquanto as seções “Onde Comer”, “Galeria de Fotos” e
“Outros Serviços” apresentam informações insuficientes e desatualizadas sobre os
temas. Já a Seção “O que visitar” apresenta, principalmente, a descrição de alguns
atrativos do município, porém não contempla os atrativos em sua totalidade.
Durante a pesquisa, também foi possível identificar a divulgação da cidade por
meio do site da AMTURVALES (https://amturvales.com.br/vale-do-taquari). As páginas
do site, em geral, apresentam a associação, suas reuniões e diretoria, notícias e
informações sobre o Vale do Taquari. Também há uma agenda de eventos dos
municípios que fazem parte do Vale, com data e descrição. No menu "Institucional" há
a página "Rotas Turísticas", com 10 rotas criadas pela associação (Encantado figura em
3 delas). Já as buscas específicas por informações sobre o município de Encantado
direcionam ao site da Prefeitura Municipal.
Identificou-se

também

o

site

do

Cristo

Protetor

(https://cristoencantado.com.br/), com informações sobre o local, sua construção,
notícias e espaço com informações sobre doações e parcerias. O perfil do Cristo no
Instagram (https://www.instagram.com/cristodeencantado/) é robusto e conta com
diversas fotos e informações sobre o atrativo, sobre como agendar visitas e como doar.

13

https://www.turismo.rs.gov.br/turismo/municipio/visualizar/111
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No entanto, o perfil não apresenta outras informações que possam ser úteis sobre a
cidade (como restaurantes, hotéis, entre outras).

Rotas e Roteiros Turísticos

Segundo o Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo, Encantado
faz parte da região turística denominada Vale do Taquari. Esta é uma regionalização do
órgão federal que tem como finalidade articular os municípios para o desenvolvimento
integrado do turismo e destinar recursos federais. A AMTURVALES é a entidade que
fomenta ações integradas entre os municípios participantes da região turística Vale do
Taquari. Conforme supracitado, no site da associação, são sugeridas rotas entre as
cidades que fazem parte da região, e Encantado está vinculada às rotas “Vale dos Túneis
e Viadutos”, "Rota da Erva Mate" e ao "Roteiro Encantado". Embora a entidade
apresente uma breve descrição sobre as rotas, não há ou há poucos atrativos sugeridos
em cada cidade, assim como as informações sobre como fazer as rotas são inexistentes.
Em cada uma das rotas, são fornecidos site, redes sociais e telefones para mais
informações. Ressalta-se que todas rotas e roteiros são acessíveis sob agendamento
prévio para grupos.
O "Roteiro Encantado" foi substituído pela prefeitura pela rota "Caminho da
Felicidade"14, que reúne 14 empreendimentos rurais, sendo 11 deles de Encantado, 2
de Nova Bréscia e 1 de Muçum. A iniciativa nasceu durante um curso de Turismo Rural
promovido pelo Arranjo Produtivo Local (APL) do Vale do Taquari, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Encantado (STR) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar), com apoio da Administração Municipal.
Na esfera estadual, a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (SETUR)
também classifica Encantado como integrante da região Vale do Taquari. No site da
SETUR, Encantado é elencada como cidade participante da "Rota da Erva Mate". O site
apresenta descrição e atrativos da rota e também direciona o turista ao contato e e-mail
da AMTURVALES, assim como ao site “http://www.amturvales.com.br”, administrado
pela entidade.

14

https://www.instagram.com/roteirocaminhodafelicidade/?hl=pt-br
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A rota "Vale dos Túneis e Viadutos"15 compreende os municípios de
Encantado, Nova Bréscia, Muçum e Vespasiano Corrêa. Desenvolvida por
empreendedores, com apoio do SEBRAE e da AMTURVALES, tem como principal atrativo
turístico o Viaduto 13, em Vespasiano Corrêa. Para realizar a rota, é preciso agendar por
meio de uma agência receptiva o passeio para grupos. Já a "Rota da Erva-Mate" reúne
Anta Gorda, Arvorezinha, Coqueiro Baixo, Doutor Ricardo, Encantado, Ilópolis, Itapuca,
Nova Bréscia, Putinga e Relvado. No percurso, de aproximadamente 80 quilômetros,
Encantado figura somente com a loja da Divine Chocolates. Portanto, os principais
atrativos dessa rota são provenientes dos demais municípios participantes, compostos
por cascatas, grutas e parques.
Além destes, a AMTURVALES e a Associação Brasileira de Preservação
Ferroviária - ABPF realizam, esporadicamente e com caráter comemorativo, o passeio
Trem dos Vales16, que percorre os municípios de Guaporé, Dois Lajeados, Vespasiano
Corrêa e Muçum. Embora Encantado não faça parte diretamente do percurso, sua
realização gera um importante movimento turístico ao município. Já foram realizadas
duas edições do projeto. Em 2020, na segunda edição, o público envolvido chegou a
quase 8 mil pessoas em 12 viagens entre Colinas e Roca Sales, pela Ferrovia Tronco
Principal Sul, e 22 passeios entre Muçum e Guaporé, pela Ferrovia do Trigo. Já em 2021,
30 mil turistas fizeram o passeio. Para 2022, a previsão é de 60 passeios, para mais de
35 mil turistas.
Analisando todos os quesitos que compõem a categoria de Apoio ao Turista e
Conveniências e relacionando-os aos dados coletados em Encantado, foram
identificados pontos que podem favorecer ou dificultar o desenvolvimento e a
exploração do turismo no município. A seguir, listam-se os principais desafios, pontos
positivos e oportunidades mapeados no município.

Principais desafios identificados na categoria de Apoio ao Turista e Conveniências:
▪

Não possuir um Centro de Atenção ao Turista nem materiais turísticos
informativos impressos com foco nos demais atrativos (para além da rota
Caminho da Felicidade).

15
16

www.facebook.com/rotavalesdostuneiseviadutos/
https://tremdosvales.com.br/
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▪

A sinalização turística atual do município leva sobretudo ao Cristo, podendo ser
ampliada para os demais atrativos.

▪

Falta de presença em redes sociais como Facebook e Instagram, divulgando
assuntos e temas relacionados especificamente ao turismo em Encantado.

▪

A maioria das agências de turismo da cidade operam apenas com pacotes
emissivos, e embora exista uma agência que opere com pacotes receptivos, sua
atuação nesse sentido ainda é tímida, ponto que pode, portanto, melhorar.

▪

Poucas informações disponíveis on-line sobre a realização das rotas turísticas
vinculadas à Encantado, tanto em sites de terceiros, quanto no site da Prefeitura
Municipal.

▪

As rotas vinculadas ao município são passíveis de visitação apenas para grupos,
mediante agendamento prévio (e, muitas vezes, com a necessidade de
contratação de uma agência de turismo), fator que pode limitar a visitação
espontânea a esses espaços.

▪

Site da SETUR apresenta informações turísticas despadronizadas, incompletas
e/ou desatualizadas.

Principais pontos positivos e oportunidades identificados na categoria de Apoio ao
Turista e Conveniências:
▪

A estrutura bancária, de saúde, comércio e serviços é suficiente para atender a
possíveis demandas de visitantes na cidade.

▪

O Site da Prefeitura Municipal, que apresenta informações turísticas robustas e
atualizadas (atrativos turísticos, hospedagem, gastronomia, contato de pessoas
e entidades importantes, entre outras informações úteis).

▪

Páginas independentes, administradas por entidades locais, podem contribuir
para a divulgação de Encantado.

▪

A existência de dois turismólogos no município, atuando de forma direta e
indireta para o desenvolvimento do turismo.

▪

A existência de rotas e roteiros turísticos estruturados, que podem ser
repensados para atingir um público ainda maior.

▪

Iniciativas já implementadas, como a sinalização informativa de alguns pontos
turísticos, podem ser expandidas para os demais pontos da cidade, e ainda
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oferecer sugestões de roteiros aos turistas (a partir do código QR), incluindo
atrativos, restaurantes e demais pontos de interesse. Esse tipo de sinalização
minimiza também a necessidade de produção de materiais informativos
impressos, já que fornece ao turista, no próprio território, as principais
informações para desfrutar da cidade.
Deste modo, fica clara a necessidade de aprimoramento de alguns aspectos
relacionados à estrutura de apoio ao turista em Encantado, a começar pelo incentivo às
agências locais em trabalhar com o turismo receptivo no município, demanda crescente
por conta do Cristo Protetor e das rotas turísticas, que carecem desse tipo de serviço
para serem percorridas; a disponibilização de centros de atenção ao turista ou outro
espaço oficial que possa ceder informações turísticas; a possibilidade de elaboração de
materiais informativos impressos, com informações sobre os atrativos da cidade que
não estão vinculados ao Caminho da Felicidade; a divulgação de temas relacionados ao
turismo nas redes sociais do município ou criação de redes sociais específicas para essa
função. É indicado, também, que as informações constantes em sites de terceiros, como
o da SETUR, sejam corrigidas e atualizadas, visando transmitir maior credibilidade nas
informações prestadas online. Ainda, sugere-se a continuidade de ações como a
sinalização informativa dos pontos turísticos, bem como a possibilidade de repensar a
maneira de percorrer as rotas turísticas existentes, de forma mais espontânea e
independente, com foco em atender outros perfis de turistas.

2.3 HOSPEDAGEM

Como meios de hospedagem, buscaram-se hotéis, pousadas e imóveis no site
Airbnb. No Cadastur, existem 4 meios de hospedagem cadastrados em Encantado:
Hengu Hotel e Restaurante, Hotel Rizzi, Tri Hotel Encantado e Vivenda Altos da Glória.
Além destes, durante a pesquisa, foi possível identificar ao menos mais um hotel, o
Hotel Turatti. Ressalta-se que, embora o Vivenda Altos da Glória esteja elencado como
um estabelecimento de hospedagem no Cadastur, atualmente sua maior atuação na
cidade diz respeito à oferta de experiências gastronômicas para grupos, mediante
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agendamento. No entanto, o local já está construindo duas cabanas de hospedagem
para casal, com previsão de finalização para o final de 2022.
Todos os hotéis citados possuem boa localização. O Tri Hotel e o Hotel Turatti
estão na área central e perto dos principais pontos turísticos históricos e culturais da
cidade, assim como possuem fácil acesso a restaurantes, comércio e serviços em geral.
Já o Hengu Hotel e o Hotel Rizzi estão localizados às margens da ERS-129, no lado oposto
da principal entrada da cidade. Há restaurantes, serviços e conveniências próximos,
porém, por conta da rodovia, o acesso a eles deve ser feito de carro.
Com relação à infraestrutura dos hotéis, o Hotel Turatti tem infraestrutura
antiga e carece de aprimoramento. Os demais hotéis têm estrutura simples, porém em
bom estado de conservação e manutenção. A grande maioria dos quartos do Tri Hotel
Encantado são confortáveis e bem equipados (existência de frigobar, televisor de tela
plana, ar condicionado split…), enquanto os demais hotéis apresentam alguns quartos
mais completos e outros com menos itens de conforto. A acessibilidade é um aspecto
que deixa a desejar em todos os estabelecimentos. Somente o Tri Hotel oferece rampa
na entrada e elevador, porém não tem quartos e demais instalações adaptadas para
este tipo de turista.
As diárias dos hotéis para casal costumam variar de R$ 150 a R$ 210. Todos os
hotéis possuem café da manhã incluso na diária e estacionamento gratuito para
hóspedes, porém não oferecem nenhum tipo de refeição além do café da manhã, com
exceção do Hengu Hotel, que oferece lanches e bebidas por meio de serviço de quarto.
Nenhum dos hotéis disponibiliza outras áreas além dos quartos para lazer e
entretenimento, como sala de jogos, piscina, academia, entre outros.
O atendimento prestado na maioria dos estabelecimentos é informal e
familiar, não seguindo padrões ou procedimentos de atendimento ao cliente, como uso
de uniformes, crachás de identificação ou outros itens e protocolos que profissionalizem
o serviço. Mesmo assim, o atendimento é cordial e acolhedor, mas há ampla
oportunidade de melhoria neste quesito, visando maior profissionalização e a
consequente qualificação das ofertas de hospedagem. O Hengu Hotel, o Hotel Rizzi e o
Tri Hotel possuem a opção de reserva por telefone ou via sites de terceiros, como
Booking e Trivago, além de oferecer atendimento via WhatsApp. O Hengu Hotel também
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está presente na plataforma AirBnb. Já as reservas no Hotel Turatti podem ser feitas
apenas por telefone.
Além dos hotéis citados, foi possível identificar três opções disponíveis para
hospedagem no site Airbnb, mais afastadas do centro da cidade. A primeira delas é uma
casa que acomoda até 4 hóspedes, com valores aproximados de R$ 650 a diária mais
taxas de limpeza e serviço. A segunda opção é uma casa simples, para até 10 pessoas,
no valor de R$ 750 a diária, mais taxas. A terceira opção é uma casa no centro da cidade,
por aproximadamente de R$ 90 a diária, mais taxas. Das três opções citadas, a casa para
4 hóspedes é a única que apresenta um maior apelo turístico, com piscina privativa e
acesso a um lago. Porém, mesmo sendo um espaço esteticamente agradável, o local não
oferece nenhum tipo de diferencial.
Por fim, ressalta-se que o público que costuma se hospedar em Encantado é
composto, durante a semana, por pessoas a trabalho no município ou em municípios
vizinhos. Aos finais de semana, desde o início das visitações ao Cristo Protetor, os hotéis
passaram a lotar, com público composto especialmente por famílias e casais de variadas
idades. Outro tipo de turista identificado são aqueles praticantes do mototurismo e do
cicloturismo, que estão pela região.
Analisando todos os quesitos que compõem a categoria de Hospedagem e
relacionando-os aos dados coletados em Encantado, foram identificados pontos que
podem favorecer ou dificultar o desenvolvimento e a exploração do turismo no
município. A seguir, listam-se os principais desafios, pontos positivos e oportunidades
mapeados no município.

Principais desafios identificados na categoria de Hospedagem:
▪

Por conta do aumento da demanda ocorrido após a abertura do Cristo Protetor,
os hotéis da cidade têm mantido um alto nível de ocupação, alcançando, muitas
vezes, a lotação máxima aos finais de semana. Esse é um ponto crítico,
especialmente por existir a tendência desse movimento aumentar cada vez mais,
somado ao fato de que a rede hoteleira mais robusta, próxima a Encantado, fica
em Lajeado, a ao menos 50 minutos do município.

▪

Os hotéis e opções de hospedagem existentes não possuem foco turístico, sendo
mais destinados a quem precisa apenas pernoitar na cidade. O silêncio e sossego
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procurados pelo turista também são comprometidos nos hotéis que ficam às
margens da ERS-129, por conta do trânsito na rodovia.
▪

A infraestrutura oferecida pelos hotéis é simples, com necessidade de
aprimoramento em questões como conforto, oferta de serviços e conveniências
ao viajante.

▪

Inexistência de hotéis que possuam acessibilidade, com áreas de uso comum e
quartos adaptados. Essa questão é ainda mais crítica quando se leva em conta
que uma grande parcela do público que visita a cidade é composta por idosos,
que geralmente apresentam dificuldade de locomoção.

▪

O atendimento das opções de hospedagem, embora seja cordial, ainda é
informal, o que demonstra ampla possibilidade de profissionalização e
capacitação nesse sentido.

Principais pontos positivos e oportunidades identificados na categoria de Hospedagem:
▪

Os hotéis possuem boa localização e fácil acesso a restaurantes, comércio e
serviços.

▪

Existência de iniciativas em andamento que visam o aumento da oferta de
hospedagem, como o Hotel Rizzi, que está ampliando sua capacidade atual de 9
para 15 quartos, assim como o Vivenda Altos da Glória e a Trilha Arroio Porongo,
que também estão investindo em espaços com este fim.

▪

Oportunidade de criação de novas opções de hospedagem, com maior foco
turístico, que possam ser instaladas junto aos pontos turísticos no interior do
município (próximas ao Cristo Protetor e empreendimentos de turismo rural), e
que também ofereçam contato com a natureza e oportunidade de descanso. O
fato de a zona rural ser acessível e próxima à cidade, assim como contar com
uma grande quantidade de vias pavimentadas, pode contribuir para o
desenvolvimento desse tipo de oferta.

▪

Possibilidade de qualificação, expansão e aprimoramento da oferta existente,
como forma de atender a um maior número de turistas, com mais qualidade.

▪

Visto que grande parte das cidades próximas ou limítrofes a Encantado não
possuem ou possuem poucos hotéis, há a possibilidade de Encantado expandir
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sua rede hoteleira e ser um ponto de apoio nesse sentido, contribuindo, desta
forma, para o desenvolvimento do turismo na região.

Com base nos pontos supracitados, evidencia-se a importância de se pensar na
qualificação e expansão do setor hoteleiro do município, como forma de oferecer um
bom serviço aos turistas que visitam a cidade. Um grande desafio mapeado e que
dificulta essa expansão, levantado durante as entrevistas, foi a falta de mão de obra na
cidade, aliado a dificuldade de acesso a investimento e linhas de crédito. Portanto,
sugere-se analisar os desafios e oportunidades identificadas, e traçar estratégias para
aproveitar as oportunidades e minimizar os desafios.

2.4 GASTRONOMIA

Como estabelecimentos gastronômicos, consideraram-se restaurantes,
lancherias, padarias, sorveterias, docerias. No Cadastur, existem 2 estabelecimentos
registrados na categoria de “restaurante, cafeteria, bar e similares”: Espaço D Casa Di
Festas e Decorações e Vivenda Altos da Glória. Durante a pesquisa, verificou-se que
Encantado possui um número razoável de estabelecimentos de alimentação para
qualquer tipo de refeição, seja para café, almoço, jantar, lanches e algumas opções para
a vida noturna. A variedade das opções oferecidas também é satisfatória (buffet livre
ou a quilo, pratos à la carte, “xis”, pizza, hambúrguer) e a preços variados, portanto,
acessíveis a diferentes tipos de público. A localização da maior parte dos
estabelecimentos é acessível e concentra-se na área central da cidade.
Dentre os estabelecimentos mapeados, existem alguns com perfil mais
turístico, como o Dona Chica (Figura 7), que apresenta culinária requintada e ambiente
acolhedor. O menu é desenvolvido por um chefe com experiência nacional e
internacional, e inclui risotos, filés e massas, além de pratos com o tradicional suíno,
proveniente da empresa local Dália (origem não comunicada pelo estabelecimento, por
não haver um acordo ou parceria com a empresa). Além disso, o proprietário está em
contato com um historiador para compreender melhor a gastronomia típica da região,
com o intuito de oferecer pratos alinhados à identidade do município.
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O espaço foi criado em dezembro de 2021, tendo como motivação a construção
do Cristo Protetor, visto que o local onde o restaurante está situado conta com uma
vista privilegiada do Cristo e da cidade, além possibilitar o contato com a natureza. Toda
a estrutura foi construída a partir do reaproveitamento de madeiras disponíveis nas
antigas construções da propriedade, e já está em andamento a instalação de energia
solar no estabelecimento. O local também oferece acessibilidade nas instalações e nos
banheiros. O Dona Chica opera de quinta a sábado à noite e domingo ao meio dia. O
acesso até o local é em região montanhosa e feito por estrada de chão, o que pode
dificultar a chegada até o restaurante, especialmente em períodos chuvosos.

Figura 7: Restaurante Dona Chica.

O Vivenda Altos da Glória é um estabelecimento com foco no turismo
gastronômico e de experiência. O empreendimento possui um amplo espaço com horta,
relógio do corpo humano (espécie de horto medicinal com plantio de chás), piscina e
áreas de lazer e descanso. Por enquanto, é possível alugar a estrutura para eventos ou
para uma experiência gastronômica, somente mediante agendamento prévio e para
grupos. O diferencial do local é a tranquilidade e a troca com a proprietária, que cozinha
receitas de família junto com os clientes (no espaço evidenciado na Figura 8), como o
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tradicional pernil, feito com a carne da empresa local Dália. A experiência gastronômica
e os eventos comportam grupos de 15 a 35 pessoas.

Figura 8: Vivenda Altos da Glória.

Já o Belvedere Encantado (a ser detalhado na seção de Atrativos Econômicos)
é um espaço de natureza, onde é possível admirar a vista da cidade. Para acessar o local,
é necessário o pagamento de R$ 10 de entrada, e é possível consumir o serviço de café
da manhã e café da tarde, que são servidos mediante agendamento prévio, com valor
aproximado de R$ 30 por pessoa. A maioria dos produtos que compõem o café são feitos
no local em forno a lenha, como pães, bolos e cucas. A Agroindústria Slaifer, o Sítio do
Vô Calvi, o Sítio Colibri e o Recanto Encantado (a serem detalhados na seção de
Atrativos Econômicos), também oferecem café para os turistas após a visita nesses
espaços, todos mediante agendamento prévio. Em geral, são oferecidos pães e doces
caseiros.
Outros estabelecimentos mapeados que possuem relevância na cidade são o
restaurante Zanatta, que está localizado no Parque João Batista Marquese e que oferece
pratos típicos da gastronomia italiana, além de receitas com suínos, como “porco à
paraguaia”, pernil e costela suína. Há também o Bettio's e Lorenzon, com buffet ao meio
dia e pratos à la carte à noite, com filés e pizzas. Já o restaurante Vênetto oferece buffet
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no almoço, “almoço colonial” aos domingos e opções à la carte à noite. O Hengu Hotel
também conta com almoço de segunda a sábado, com oferta de rodízio com elementos
da gastronomia italiana.
Ainda, cita-se a hamburgueria No Pão que, além de sanduíches especiais,
oferece vista para o Cristo Protetor. O estabelecimento funciona somente de sexta a
domingo, a partir das 16h. Vale mencionar também que, às margens da Lagoa da
Garibaldi, está localizado o Le Chiave, café e bistrô bastante citado pela população local,
com ambiente bonito e aconchegante. A cidade também possui outros bistrôs, como O
Santo Gastro Pub, o Gauss Bier e o Experiência Gastro, que costumam operar apenas
de quinta a domingo, no período da noite.
A região do Vale do Taquari apresenta uma colonização mista, formada
especialmente por italianos, alemães e açorianos. Em Encantado, identifica-se uma
aproximação maior com a cultura italiana, assim como o uso do suíno em pratos da
gastronomia do município, devido ao destaque da suinocultura na economia e a
presença da empresa local Dália Alimentos. Além disso, a suinocultura, em especial o
evento Suinofest, é apontada pelos munícipes como principal produto local e
importante elemento da identidade da cidade.
Durante a pesquisa, identificou-se que a mão de obra aos finais de semana e
feriados ainda é um desafio. Embora muitos estabelecimentos já operem aos finais de
semana, percebeu-se que a abertura destes em feriados ainda é uma problemática a ser
resolvida. Outra questão que deve ser ajustada diz respeito à acessibilidade, que não é
um padrão nos estabelecimentos gastronômicos, predominando lugares que não
possuem suas dependências adaptadas (como banheiros adequados e rampas de
acesso).
Analisando todos os quesitos que compõem a categoria de Gastronomia e
relacionando-os aos dados coletados em Encantado, foram identificados pontos que
podem favorecer ou dificultar o desenvolvimento e a exploração do turismo no
município. A seguir, listam-se os principais desafios, pontos positivos e oportunidades
mapeados no município.
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Principais desafios identificados na categoria de Gastronomia:
▪

A maior parte dos estabelecimentos com foco turístico possui a necessidade de
agendamento prévio, e muitos atendem apenas grupos, o que dificulta o acesso
de outros perfis de turistas a esses estabelecimentos.

▪

Ainda há poucos espaços gastronômicos no entorno de atrativos importantes,
mais afastados da área central da cidade (como no Cristo Protetor e Lagoa
Garibaldi).

▪

A oferta de restaurantes para almoço é menos diversificada, predominando a
modalidade tipo buffet.

▪

Grande parte dos estabelecimentos gastronômicos não possui dependências
adaptadas para oferecer acessibilidade.

▪

A grande maioria dos restaurantes não opera em feriados.

▪

O acesso por estrada de chão a alguns restaurantes que ficam afastados do
centro da cidade.

Principais pontos positivos e oportunidades identificados na categoria de Gastronomia:
▪

Iniciativas feitas com o intuito de compreender a história e a cultura do
município (realizadas pelo restaurante Dona Chica), como forma de nortear o
desenvolvimento de pratos alinhados a isso, são caminhos importantes rumo à
criação de uma identidade gastronômica autêntica para a cidade, com lastro
histórico.

▪

A existência de pratos com suíno em diferentes estabelecimentos da cidade
manifesta esse traço da economia e cultura locais.

▪

Oportunidade de criação de novos estabelecimentos gastronômicos (para
almoço, café, jantar…), especialmente no entorno dos principais pontos
turísticos afastados da área central, com a possibilidade de explorar a natureza,
a vista do Taquari e do Cristo em sua proposta.

De acordo com os pontos apresentados, pode-se dizer que, embora Encantado
possua uma oferta gastronômica variada, que supra de alguma forma a demanda
existente, ainda existe ampla possibilidade de qualificação e melhorias nesse sentido.
Para isso, sugere-se avaliar, junto aos estabelecimentos da cidade (especialmente os
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que possuem foco turístico), a possibilidade de ampliar a oferta do serviço para outros
tipos de públicos (não necessariamente grandes grupos) e sem necessidade de
agendamento prévio, em dias e horários que já possuam fluxo turístico reconhecido.
Ainda, é importante observar questões como a abertura dos estabelecimentos em
feriados, a adequação dos espaços para oferecer acessibilidade, e a diversificação da
oferta, especialmente no período do almoço. Por fim, ressalta-se que a cidade possui
muitas oportunidades de desenvolvimento de novos estabelecimentos, especialmente
no entorno dos espaços mais afastados da área central e que já possuem fluxo turístico,
como o Cristo Protetor. A ampliação da oferta gastronômica nesses espaços apoia o
desenvolvimento e a qualificação da oferta turística da cidade.
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3. DIMENSÃO ATRATIVOS TURÍSTICOS
3.1 HISTÓRICOS E CULTURAIS

A categoria de Atrativos Históricos e Culturais reúne diversos atrativos de
Encantado, expressos, especialmente, em pontos de interesse religioso. Foi o perfil e o
comportamento religioso da população que impulsionou o desenvolvimento do atrativo
de maior destaque no município, o Cristo Protetor de Encantado, responsável pelo
aumento considerável do fluxo turístico na cidade nos últimos tempos.
O Cristo Protetor (Figura 9), que conta com 43,5 metros de altura no total (com
o pedestal) e 37,5 metros de monumento, é considerado o maior do mundo nessa
categoria. O projeto foi concebido e é gerido pelos moradores da cidade, por meio da
Associação Amigos de Cristo, que reúne diversos empresários locais. A entidade não tem
fins lucrativos e arrecada recursos privados para a obra, além de gerir sua execução e as
visitas ao local.
O Cristo ainda não foi acabado, mas desde 2021 já está aberto à visitação, que
ocorre aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h, por meio de visitas guiadas. A
contribuição para o acesso é de R$ 20, valor revertido para a finalização da obra. Os
indivíduos que doaram diretamente para a construção do monumento terão seus
nomes incluídos em livro de ouro e placas, que serão colocados na entrada do Cristo. O
local ainda não conta com infraestrutura de apoio ao turista, como serviços de
alimentação, por exemplo. Além disso, a subida até o Cristo é feita por meio de estrada
de chão, e ainda não há transporte público ou oferecido pelo empreendimento até o
local. No entanto, já existe previsão para o asfaltamento do acesso ao Cristo, que deve
ser concluída ainda no ano de 2022.
Para finalizar a obra, estão sendo prospectadas empresas parceiras e o
incentivo à própria comunidade para fazer parte da Associação, contribuindo, assim,
com a arrecadação. Alguns pontos ainda previstos no projeto são a construção de um
memorial no local, loja de souvenir e um mirante. O monumento também deve contar
com um elevador, com capacidade para até 8 pessoas, que levará os visitantes até o
coração do Cristo, onde será possível apreciar a vista de Encantado e do Vale do Taquari,
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com ingresso vendido à parte. Ainda, há uma equipe que trabalha na catalogação da
fauna e da flora da área e no planejamento do tratamento dos dejetos que serão
gerados pelos banheiros.

Figura 9: Cristo Protetor de Encantado.

Destaca-se que o Cristo, mesmo com pontos a finalizar, já possui um alto fluxo
de turistas, sobretudo de idosos e famílias, chegando a receber mais de 50 mil pessoas
pagantes em um ano, além de diversos outros visitantes que vão até o local e
permanecem do lado de fora dos portões. Atualmente, já são produzidos alguns
souvenirs relacionados ao atrativo, vendidos em locais específicos, como na loja da
Divine Chocolateria (Figura 10). No entanto, ressalta-se que a criação e comercialização
de materiais com a marca do Cristo estão sujeitos a pagamento de royalties, fator que
ainda impede o desenvolvimento de produtos nessa linha por parte do artesanato local,
por exemplo.
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Figura 10: Souvenires do Cristo Protetor de Encantado na loja da Divine Chocolateria.

Além do Cristo, a Igreja Matriz São Pedro (Figura 11) destaca-se como um
grande atrativo religioso da cidade, e está localizada no centro do município. A igreja foi
construída entre 1928 e 1930, com duas torres e uma grande escadaria, que chamam a
atenção de quem chega à cidade. A edificação foi renovada em 1955 e em 1997. O local
abriga o Memorial Santo Sudário (Figura 12), uma réplica do Sudário original situado
em Turim, na Itália, e o Painel ao Imigrante, uma parede revestida em retalhos de
cerâmica em homenagem aos imigrantes do município. Não há visitação guiada, mas é
possível visitar a igreja das 7h às 19h diariamente. Há rampas nas áreas externa e
interna, permitindo a acessibilidade.
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Figura 11: Igreja Matriz São Pedro.

Figura 12: Memorial do Santo Sudário.
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A Capela Histórica Santo Antão (Figura 13) é outro importante ponto religioso.
A capela foi construída em 1889, sendo a segunda capela do município. No altar está
exposta uma tela pintada em 1714 por Michaele Bratti, na cidade de Longarone, na
Itália, assim como a escultura da Dormição de Nossa Senhora, que retrata Maria levada
ao céu pelos Anjos do Senhor. É possível fazer visita guiada mediante agendamento
prévio. O local está próximo ao centro, no Bairro Santo Antão, com fácil acesso, e há
rampas que permitem a acessibilidade.

Figura 13: Capela Histórica Santo Antão.

Em direção ao Cristo Protetor, no bairro São José, está situada a Capela São
José. A capela foi construída em madeira, no ano de 1891, em homenagem a São José,
considerado o protetor das famílias e dos trabalhadores. O local abriga a imagem da
Nossa Senhora da Imaculada Conceição, doada por fiéis da Itália, e um sino trazido do
país em 1947. Para a comemoração do centenário, em 1991, a comunidade realizou
mutirões com foco na renovação do espaço, e a última restauração da capela foi
realizada em 2019. As visitas podem ser realizadas mediante agendamento.
Outro ponto turístico religioso do município, o Santuário Nossa Senhora de
Fátima (Figura 14), situa-se em uma localidade mais afastada, no bairro Lajeadinho, em
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direção a Roca Sales. O santuário foi construído em 1953 e tornou-se um ponto de
devoção para fiéis de Nossa Senhora de Fátima. No dia 13 de cada mês é realizada uma
missa e, anualmente, em dezembro, realizam-se festas para a santa, com solenidades e
procissão de carros, desde o centro da cidade até o local. O horário de visitação indicado
pelo site da prefeitura é das 7h30 às 18h. Há rampas na área externa, permitindo a
acessibilidade.

Figura 14: Santuário Nossa Senhora de Fátima.

Além dos atrativos citados, ainda há diversas praças e parques em Encantado.
Destes, destaca-se o Parque João Batista Marchese (Figura 15), conhecido também
como Parque Cinquentenário, por ter sido inaugurado no aniversário dos 50 anos do
município. O local tem importância histórica e cultural para a cidade, pois sedia os
principais eventos de Encantado, como a Suinofest, o Canto da Lagoa e os rodeios, e
conta com ginásios, quadras de esportes e o Restaurante Zanatta, o que gera fluxo dos
munícipes para o uso desses serviços. Nas dependências do Parque, há o Monumento
aos Imigrantes, assim como o início da construção de uma vila italiana, projeto que está
parado no momento e que teve apenas a instalação de um antigo moinho. O Parque fica
aberto das 7h às 20h e tem fácil acesso, próximo aos principais pontos turísticos do
município.
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Figura 15: Parque João Batista Marchese.

Próximo ao Parque João Batista Marchese está o Parque Multiesportivo (Figura
16), ou Caminhódromo, muito frequentado pelos moradores do município aos finais de
semana. É disponibilizado espaço para a prática de esportes e lazer, com brinquedos,
academia ao ar livre, pista de skate e bicicross, quadra poliesportiva, ampla área verde,
campo de futebol e espaço para caminhadas.

Figura 16: Parque Multiesportivo.

No centro da cidade, ainda é possível encontrar a Praça da Bandeira, espaço
frequentado pelos munícipes e cercado por comércio. O local abriga um palco para
eventos, brinquedos infantis e a Casa do Artesão. Já o Parque Dália, parque da empresa
Dália Alimentos, possui o Memorial Cosuel, que resguarda um acervo de temas como
cooperativismo, colonização ítalo-alemã, evolução das atividades de suinocultura e da
produção de leite, história do idealizador da empresa e associados fundadores, evolução
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da marca Dália, além de um centro de cultura e espaço gastronômico. No entanto, o
local está fechado no momento para visitação. Já a Praça Centenário é uma pequena
área no coração da cidade que expõe um monumento em homenagem ao centenário
da imigração italiana, porém está em condições precárias.
Há ainda outros pontos relevantes localizados no centro da cidade. A Casa de
Cultura Dr. Pedro José Lahude (Figura 17) está atualmente fechada para reparos devido
às fortes chuvas. A edificação abriga o Museu Municipal, que resgata a história do
Município, envolvendo documentos, peças raras e antigas, fotos, materiais sobre
eventos e etnias, além de disponibilizar a Biblioteca Pública Municipal, com
aproximadamente 20 mil registros em diferentes segmentos da literatura. O local tem
previsão de reabertura ainda neste ano e a intenção de operar todos os dias da semana
e também nos finais de semana. As visitas ao espaço serão guiadas, das 8h às 11h e das
13h às 16h, por um dos profissionais responsáveis, que irá contar a história do município
e ceder informações sobre o acervo.

Figura 17: Casa de Cultura Dr. Pedro José Lahude (foto enviada pela prefeitura).

Outro ponto de interesse nessa categoria é a Escadaria de Azulejos (Figura 18),
que traz cor e beleza à cidade. A escadaria está localizada entre as ruas Monsenhor
Scalabrini e Júlio de Castilhos, pela lateral do Centro Administrativo Municipal. O projeto
foi uma iniciativa de profissionais e voluntários do projeto “Minha Cidade Mais Bonita”,
que realizaram a revitalização da área com azulejos doados pela comunidade.
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Figura 18: Escadaria de Azulejos (foto cedida pela Prefeitura Municipal).

Por fim, vale mencionar a Ponte de Ferro (Figura 19), um local mais afastado,
na RS-322, mas que remonta o início do século, quando este era o único acesso entre as
regiões do Planalto Central e Metropolitana. A ponte foi construída em 1928 e já foi
restaurada e iluminada. O local é aberto para a visitação e permite o trânsito a pé sobre
a estrutura, com vista para o Arroio Jacaré. No entanto, a visita ao local é rápida, e pode
compor roteiros que envolvam outras atrações próximas, como o espaço Vivenda Altos
da Glória, local voltado ao turismo rural, por exemplo.

Figura 19: Ponte de Ferro.
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Analisando todos os quesitos que compõem a categoria de Atrativos Históricos
e Culturais e relacionando-os aos dados coletados em Encantado, foram identificados
pontos que podem favorecer ou dificultar o desenvolvimento e a exploração do
turismo no município. A seguir, listam-se os principais desafios, pontos positivos e
oportunidades mapeados no município.

Principais desafios identificados:
▪

Diversos atrativos da cidade nessa categoria são mais voltados ao
beneficiamento da população local (como parques, praças e espaços culturais),
não tendo, portanto, foco turístico.

▪

Grande parte dos atrativos do centro da cidade não são visitados pelos turistas,
pois estão do lado oposto ao Cristo.

Principais pontos positivos e oportunidades identificados na categoria de Atrativos
Históricos e Culturais:
▪

A existência de um atrativo turístico único, como o Cristo Protetor, garante o
diferencial turístico da cidade frente a outras localidades e contribui para o
desenvolvimento do turismo em Encantado e região.

▪

Somado ao Cristo, há diversas capelas e igrejas no município, que podem compor
roteiros internos (ou rotas com outros municípios) com foco no turismo
religioso. Ressalta-se que, para isso, é necessário garantir o funcionamento das
igrejas que operam apenas mediante agendamento.

▪

Dar continuidade à construção da vila italiana no Parque João Batista Marchese
pode contribuir com mais um atrativo interessante para o município nessa
dimensão.

▪

Possibilidade de ampliar a sinalização para os atrativos do centro, gerando o
aumento do fluxo de turistas para essa região, assim como incentivar a visitação
a pé (estilo walking tour) pela área central, estimulando o movimento no
comércio e estabelecimentos gastronômicos.
Observa-se, portanto, que o atrativo turístico mais representativo da cidade, o

Cristo Protetor, está elencado nessa dimensão e representa a religiosidade e devoção
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do povo de Encantado. A cultura religiosa do município também é evidenciada por meio
das igrejas e capelas da cidade que, somadas ao Cristo, possibilitam a criação de
produtos turísticos com foco no público religioso. No entanto, em relação aos demais
atrativos dessa dimensão, verificou-se que a maioria deles é voltado ao beneficiamento
da população local, e não possui perfil turístico. Como forma de desenvolver outros
atrativos no município e garantir a permanência dos visitantes por um maior período de
tempo, sugere-se avaliar os pontos com maior potencial e desenvolvê-los nessa
perspectiva (como a vila italiana, a ponte de ferro e a Casa de Cultura), conforme os
objetivos da cidade e a análise dos atrativos presentes em outras dimensões.

3.2 NATURAIS

O município de Encantado apresenta o bioma Mata Atlântica, e está situado
em uma região de vales. A passagem de águas e o fato de o município ser circundado
por morros garantem uma posição privilegiada à cidade, o que contribui para a
exploração do turismo junto à natureza. O Rio Taquari, que banha encantado, é um
importante rio do estado, com nascentes nos municípios de Cambará do Sul e Bom
Jesus. Para a economia, tem papel essencial, pois suas águas abastecem um total de 98
municípios. O Rio Taquari tem um trecho navegável de 147 km da sua foz à localidade
de Muçum. De Arroio do Meio a Muçum, numa extensão de 48 km, é possível navegar
somente em épocas de cheias.
Em Encantado, um dos melhores pontos para avistar o Rio Taquari é o
Belvedere Encantado. O estabelecimento possui um mirante com vista para a ferradura
do Rio Taquari (Figura 20), entre os municípios de Encantado, Muçum e Roca Sales. O
Belvedere Encantado será melhor descrito na categoria de Atrativos Econômicos.
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Figura 20: Vista do Rio Taquari no mirante do Belvedere Encantado.

Outro local com vista privilegiada do Taquari e da região é o Morro do
Paraglaider (Figura 21), no bairro Lajeadinho, que oferece uma rampa de voo livre. O
local é conhecido, principalmente, por receber o campeonato de parapente, organizado
pela Associação Vale do Taquari de Voo Livre. Este é um espaço com grande potencial
para o desenvolvimento do turismo e de esportes de aventura em geral, além do voo
livre. No entanto, o acesso ao morro em dias de chuva pode ser dificultado, e não há
placas suficientes que indiquem a direção até o local, nem sinal de celular para o uso de
GPS.

Figura 21: Morro do Paraglaider (foto cedida pela Prefeitura Municipal).
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A Lagoa da Garibaldi (Figura 22) é o único atrativo natural mais estruturado,
sendo um dos principais pontos turísticos do município. O local está a apenas 6
quilômetros do centro da cidade e a 2,5 quilômetros do Cristo Protetor. Além do letreiro
"Eu amo Encantado", o espaço conta com caminhódromo e infraestrutura com
churrasqueiras, banheiros, energia elétrica e água potável. A área é cercada e possui
horário de abertura das 7h às 20h. Há também um restaurante nos arredores, o Le
Chiave.

Figura 22: Lagoa da Garibaldi.

No Plano de Ação do Conselho de Turismo, foi identificado o eixo Cooperação
e Sustentabilidade, o que demonstra a articulação de temáticas socioambientais aos
interesses turísticos de Encantado. No entanto, há somente uma ação neste eixo, que é
a plantação de árvores nas margens do Rio Taquari. É possível ampliar essa perspectiva,
desenvolvendo outras estratégias e ações voltadas à sustentabilidade, tanto em eixos
ambientais, quanto em eixos sociais e econômicos.
Aliado a isso, recentemente a prefeitura municipal iniciou levantamento e
diagnóstico arbóreo para elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU),
de modo a compreender o estado fitossanitário das espécies, quais espécies poderão
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ser plantadas ou suprimidas, o tipo de poda que deve ser feito nas árvores e demais
fatores. A etapa será complementada com um projeto para melhoria das calçadas.
Analisando todos os quesitos que compõem a categoria de Atrativos Naturais
e relacionando-os aos dados coletados em Encantado, foram identificados pontos que
podem favorecer ou dificultar o desenvolvimento e a exploração do turismo no
município. A seguir, listam-se os principais desafios, pontos positivos e oportunidades
mapeados no município.

Principais desafios identificados na categoria de Atrativos Naturais:
▪

O acesso aos atrativos, como ao Belvedere Encantado e ao Morro do Paraglaider,
que apresentam trechos em estrada de chão e pouca sinalização por placas.

▪

Falta de estrutura física no Morro do Paraglaider, que garanta a segurança dos
visitantes e proporcione a infraestrutura mínima para sua exploração.

▪

Investimento em espaços naturais ainda inexplorados e com potencial turístico,
em pontos como acesso, sinalização, infraestrutura, segurança, equipamentos
hoteleiros e gastronômicos.

Principais pontos positivos e oportunidades identificados na categoria de Atrativos
Naturais:
▪

Potencial de exploração do Morro do Paraglaider para atividades turísticas e
esportes de aventura, desde que haja a infraestrutura necessária no local para
garantir a prática segura dessas atividades.

▪

Oportunidade de mapeamento de possíveis atrativos naturais ainda não
descobertos no município, como cachoeiras, quedas d’água, riachos ou espaços
para a realização de esportes de natureza e de aventura.

▪

Desenvolvimento de infraestrutura hoteleira e gastronômica junto a espaços de
natureza e em pontos com vista privilegiada da cidade.

▪

Oportunidade de explorar o Rio Taquari e a Lagoa da Garibaldi para esportes
aquáticos e passeios turísticos.

Com base nos pontos identificados, sugere-se analisar a viabilidade de se
investir em espaços de natureza do município, especialmente no Morro do Paraglaider,
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que demonstrou ter grande potencial turístico. Por fim, ressalta-se que já existem alguns
espaços, como empreendimentos de turismo rural e restaurantes, que exploram os
atributos naturais de Encantado, porém ainda há ampla possibilidade de exploração de
espaços nesse sentido.

3.3 ECONÔMICOS

A economia de Encantado possui várias frentes, com destaque para serviços,
comércio, agricultura e indústrias de alimentos. A cidade é sede de uma das maiores
empresas de alimentos do país, a Cooperativa Dália Alimentos. A empresa nasceu em
1947, em Encantado, por meio da cooperação de 387 pequenos produtores sob a
liderança de João Batista Marchese. Em 1948, foi lançada a Unidade Frigorífica de Suínos
e, ao longo dos anos, a empresa foi diversificando suas atividades, passando a produzir
óleo de soja, rações, laticínios, entre outros. Atualmente, é possível perceber a
influência desse histórico na cultura da cidade, que tem a suinocultura como uma marca
importante de sua identidade, manifestada por meio de eventos, como a Suinofest, e
do uso do porco nos pratos ofertados pelos restaurantes locais.
Encantado também é sede de outras empresas do ramo alimentício, com
destaque para a Divine Chocolateria. A fábrica foi oficialmente inaugurada em outubro
de 2011, e atualmente conta com diversos tipos de chocolates, com destaque para as
linhas mais saudáveis: sem glúten, açúcar e lactose, além dos chocolates veganos. Em
Encantado, a marca possui uma loja de fábrica, onde é possível comprar os chocolates
produzidos por eles, assim como souvenirs do Cristo Protetor. É possível fazer visitas
guiadas, agendadas por grupos na loja, com degustação. De segunda a sexta também é
oferecida, sob agendamento, visita na indústria para conhecer o processo de produção.
O local costuma receber excursões, especialmente do público da terceira idade.
Ressalta-se que as empresas instaladas na cidade são responsáveis por
empregar direta ou indiretamente diversos encantadenses, além de gerar um fluxo
relacionado ao turismo de negócios, especialmente durante a semana, o que contribui
para a ocupação de hotéis e restaurantes. Com relação ao setor da agricultura,
destacam-se os pequenos produtores, que estão estruturados por meio de um Arranjo
Produtivo Local (APL) das Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari. O APL é o
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"conjunto de agroindústrias, produtores e instituições que, em um mesmo território,
mantêm vínculos de cooperação, com produtos semelhantes, e informações sobre os
mesmos mercados"17. Desse modo, as agroindústrias contam com organização para
promover o desenvolvimento local e sustentável das suas atividades.
O APL foi criado em 2013 e, desde então, deu origem a diversos projetos, entre
eles alguns voltados ao turismo da região. Nessa linha, foi realizado curso de turismo
rural para os empreendedores e criada a rota "Caminho da Felicidade", com foco nas
pequenas agroindústrias. O arranjo aguarda liberação de recurso de consulta popular
para iniciar novas ações voltadas à qualificação dos empreendimentos, da recepção do
turista até a venda e a divulgação dos produtos. A rota "Caminho da Felicidade" inclui
os empreendimentos Belvedere Encantado, Pitayas Jacaré, Alma de Gato,
Agroindústria Slaifer, Equoterapia Abraço Forte, Sítio Colibri, Uvas de Mesa, Recanto
do Motociclista, Trilha Arroio Porongo, Sítio do Vô Calvi e Recanto Encantado, além
dos espaços gastronômicos Dona Chica e Vivendas Altos da Glória (esses dois últimos,
já descritos na seção de Gastronomia).
Um dos locais mais visitados no município, depois do Cristo Protetor, é o
Belvedere Encantado (Figura 23). O espaço atrai diversos munícipes e turistas por conta
da vista privilegiada do Rio Taquari e dos municípios de Encantado, Muçum e Roca Sales,
e teve sua abertura oficial no final de 2021. Com entrada no valor de R$ 10, o visitante
pode desfrutar da vista do mirante e realizar piquenique, além de consumir os produtos
do local, mediante agendamento prévio (detalhado na seção de Gastronomia). Há
também uma loja na entrada com a venda destes produtos e de outros produzidos na
cidade ou na região. O Belvedere está em processo de ampliação, atentando-se a pontos
como o reuso de materiais e a acessibilidade. O espaço está localizado na Linha
Chiquinha, a 8 quilômetros do centro da cidade, com um trecho em estrada de chão,
que pode ser prejudicado em dias de chuva.

17

http://www.aplvaledotaquari.com.br/quem-somos
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Figura 23: Belvedere Encantado.

O Recanto Encantado (Figura 24) é outro espaço oferecido para descanso e
lazer. A propriedade foi criada devido à percepção dos proprietários de que há um portal
energético integrando terra, água e sol no local. O Recanto conta com açude, chafarizes,
fogo de chão e um balanço. Também é possível realizar uma trilha de 2 quilômetros que
leva até um santuário com vista para o Cristo Protetor, e que pode ser complementada
com um café pelo valor de R$ 15. Uma área coberta, que deve ser ampliada para
oferecer um espaço totalmente fechado, pode ser utilizada para o consumo de lanches
no local, como tábua de frios, batatas fritas e bebidas, além de produtos coloniais de
parcerias com agroindústrias locais.
Atualmente, a área coberta apresenta objetos antigos colecionados pelos
proprietários, que tem a intenção de, no futuro, fazer um pequeno museu da história
italiana. O horário de atendimento é aos sábados das 9h às 20h e domingos das 9h às
17h. Aos feriados e para grupos grandes, o local funciona somente com agendamento.
O Recanto também realiza eventos todos os meses, como Jogos Rurais e Festa Junina.
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Figura 24: Recanto Encantado (foto enviada pelos proprietários).

A Agroindústria Slaifer (Figura 25) é uma agroindústria familiar que oferece
espaço para lazer, além da venda de produtos, com visita mediante agendamento
prévio. É possível realizar a colheita de morangos e figos na propriedade, no formato
“colha e pague”, e posteriormente degustar um café. O empreendimento produz
geleias, doces, conservas, desidratados e licores, todos feitos a partir de matériasprimas próprias. A visita em si não é cobrada, apenas os produtos para venda e o café.
O local está sendo ampliado para oferecer um espaço fechado, com mais conforto ao
turista. Atualmente, a recepção dos visitantes é feita em uma área aberta, com a
montagem de um gazebo. Ressalta-se que o turismo na agroindústria é mais intenso
durante a safra, na metade do ano, e que há a percepção, por muitos turistas, de que o
local é distante, devido à não proximidade ao Cristo Protetor. Apesar disso, o acesso é
bom, facilitado pela existência de asfalto na maior parte do caminho.
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Figura 25: Agroindústria Slaifer (enviada pelos proprietários).

Já o Sítio Colibri (Figura 26), outro empreendimento nessa linha, possui foco na
difusão da agroecologia, especialmente com a produção de morangos, que são
produzidos sem agrotóxicos. Nas visitas ao local, o visitante pode conhecer a produção,
saber mais sobre agroecologia e tomar um café mediante agendamento. No futuro, os
proprietários pretendem ampliar a atuação turística, por meio de visitas técnicas e
comércio. O Sítio também tem a intenção de abrir, até o final de 2022, uma loja de
produtos orgânicos na região, estabelecendo um ponto fixo tanto para a venda de seus
produtos, como para a venda de hortifruti em geral.

Figura 26: Sítio Colibri.
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Outro empreendimento que oferece visita à sua produção é o Uvas de Mesa,
também no formato “colha e pague”, que recebe um grande volume de pessoas da
região, mediante agendamento, para comprar as uvas produzidas no local. Atualmente,
há pouco foco turístico no empreendimento, porém existe a intenção, por parte dos
proprietários, de ofertar passeio a cavalo e ampliar a área dos parreirais. Há também
um espaço de varejo e degustação de vinhos em processo de construção, mas que deve
ficar pronto somente daqui a 5 anos. O local é bem localizado, próximo ao Cristo
Protetor.
O Pitayas Jacaré (Figura 27) é um espaço de produção da fruta pitaya, onde é
possível fazer um tour pelo pomar, com explicação sobre o cultivo, além da opção “colha
e pague” e degustação do produto. Ainda, é possível comprar os produtos em uma loja
no local, aberta durante o dia, porém a visitação é feita apenas sob agendamento e com
o valor de R$ 10, com opção de visitação e café para grupos, por R$ 13.

Figura 27: Pitayas Jacaré.

Ainda sobre os estabelecimentos que fazem parte da rota “Caminho da
Felicidade'', cita-se o Alma de Gato (Figura 28), local que realiza a produção e a
comercialização de facas artesanais com os mesmos tratamentos térmicos dos antigos
ferreiros. Além disso, produz objetos em madeira, como bancos, mesas e artigos de
churrasco. É possível realizar a visitação no local, com duração de aproximadamente 30
minutos, que ensina sobre o processo de criação de uma faca (somente com
agendamento prévio). A visita é cobrada apenas de grandes grupos, por agências de
turismo. O proprietário não tem interesse na expansão do atual modelo, devido à
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dificuldade de ter funcionários para o serviço. No entanto, pretende construir a réplica
de uma ferraria, acervo de ferramentas e loja para incrementar o negócio.

Figura 28: Alma de Gato.

O Recanto dos Motociclistas (Figura 29) é um ponto de encontro de
motociclistas e amantes da natureza. Há uma área coberta com mesas e um ambiente
com riacho e churrasqueiras. O empreendimento é frequentado, principalmente, por
motociclistas que param para apreciar a natureza, descansar e interagir com os donos.
Além disso, é realizado o aluguel do espaço para eventos de grupos e clubes de
motociclistas. Não é cobrada entrada, somente R$ 5 por pessoa para eventos nas
churrasqueiras, e o único produto disponível no local para venda são bebidas.
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Figura 29: Recanto dos Motociclistas.

O Equoterapia Abraço Forte é um negócio focado em aulas de equitação para
crianças com necessidades especiais. O local ainda está iniciando seus movimentos no
turismo, com a oferta de passeios a cavalo e café. São disponibilizados 6 cavalos, que
podem ser usados para percorrer 8 trilhas, somente mediante agendamento prévio.
Algumas das trilhas levam ao Belvedere Encantado, sendo esta uma conexão
interessante para a exploração turística entre as propriedades. Todo o local é adaptado
para oferecer acessibilidade, aspecto priorizado pela proprietária, que realiza um papel
ativo na difusão da temática na cidade. Além deste ponto, há outros aspectos de
sustentabilidade prezados pela Equoterapia, como compostagem do esterco dos cavalos
para adubo orgânico e uso de luz solar. O local está sendo ampliado para ter pista de
galope, bancos, espaços para descanso e loja de souvenir, com venda de objetos de
equitação.

58

Figura 30: Equoterapia Abraço Forte.

A Trilha do Arroio Porongo (Figura 31) é um empreendimento com trilha, que
segue costeando o arroio Porongo, e finaliza o passeio na Cascata das Colmeias. A trilha
é leve, para todas as idades, e o local tem arroio para banho. Sob agendamento, o
visitante pode reservar uma cesta de piquenique para desfrutar no local, que tem uma
área aberta e decoração com objetos antigos. A Estalagem Santa Rita, casa de
hospedagem que está sendo construída pela proprietária da Trilha, fechará o local para
uso exclusivo dos hóspedes durante os períodos de hospedagem. Atualmente, a
construção e a regulamentação do espaço estão em processo de finalização.

Figura 31: Trilha Arroio Porongo.
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Além dos empreendimentos citados, menciona-se o Sítio do Vô Calvi (Figura
32), que é um ambiente ainda pouco explorado turisticamente. O conceito do
empreendimento é o de ser um espaço pedagógico para crianças, voltado à
sustentabilidade. São oferecidas brincadeiras, horta, pomar, lanche, uma trilha lúdica e
um caminho de sensações (pequena trilha para ativar diferentes sentidos) para ensinar
práticas ambientais, além de produtos, como geleias e sal temperado. Eventualmente,
é oferecido café sob agendamento, além da reserva do espaço para eventos, com a
proposta de “aniversário ecológico”. No entanto, o local ainda não possui espaço
fechado, o que dificulta a realização de visitas em dias de chuva, ponto que já está sendo
revisto pela propriedade.

Figura 32: Sítio do Vô Calvi.

Outro empreendimento mapeado durante a pesquisa, mas que não faz parte
da rota “Caminho da Felicidade”, é o Orquidário Paraíso das Flores. O local foi elencado
em ao menos uma matéria sobre o município como um espaço interessante de se
conhecer. No entanto, o Orquidário é composto apenas por uma loja de flores e plantas
ornamentais, frequentado, principalmente, por visitantes do Cristo e do Trem dos Vales.
Não há visitação guiada disponível, porém grupos maiores podem solicitar o
acompanhamento das proprietárias para explicações sobre as orquídeas.
Encantado conta ainda com a Casa do Artesão (Figura 33), localizada na Praça
da Bandeira, área bem central da cidade. O espaço é bem estruturado, ainda que
pequeno, e o atendimento é feito por artesãs voluntárias, que fazem parte do grupo de
artesãs do município. Por isso, muitas vezes os horários de funcionamento do local ficam
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comprometidos, e atualmente o espaço abre de segunda a sexta e, eventualmente, aos
sábados pela manhã, quando há alguma artesã disponível. Os produtos para a venda são
mais genéricos, como toalhas, almofadas, toucas, produtos em crochê, entre outros.
Identificou-se alguns produtos vendidos como souvenirs da cidade, como ímãs e panos
de prato com fotos de Encantado (Figura 34), porém ainda não há produtos com a
identidade local ou com a marca de turismo do município.

Figura 33: Casa do Artesão.

Figura 34: Souvenirs de Encantado disponíveis na Casa do Artesão.
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Analisando todos os quesitos que compõem a categoria de Atrativos
Econômicos e relacionando-os aos dados coletados em Encantado, foram identificados
pontos que podem favorecer ou dificultar o desenvolvimento e a exploração do
turismo no município. A seguir, listam-se os principais desafios, pontos positivos e
oportunidades mapeados.

Principais desafios identificados na categoria de Atrativos Econômicos:
▪

Grande parte dos estabelecimentos vinculados a rota Caminho da Felicidade
recebem visitantes apenas mediante agendamento prévio.

▪

Necessidade de aprimoramento das experiências, espaços e atendimento
oferecidos pelos estabelecimentos da rota Caminho da Felicidade, como forma
de oferecer uma oferta turística mais robusta e atrativa.

▪

Artesanato local ainda genérico, que não exprime a identidade do município.

▪

O difícil acesso a alguns atrativos no interior do município, por conta da falta de
demarcação desses estabelecimentos em aplicativos de GPS (como Google
Maps) e da falta de sinalização indicativa por placas até os locais.

Principais pontos positivos e oportunidades identificados na categoria de Atrativos
Econômicos:
▪

Existência de indústrias locais, como a Divine Chocolateria, que exploram
turisticamente seu processo produtivo e oferecem seus produtos para venda em
loja de fábrica.

▪

Existência de um APL que, além de impulsionar o intercâmbio entre os
empreendimentos participantes, também tem ações em prol do turismo no
município, como a criação da rota Caminho da Felicidade.

▪

A existência de diversos estabelecimentos com boa perspectiva de
desenvolvimento e ampliação de sua oferta turística.

▪

A exploração de espaços junto à natureza, ao campo e em propriedades rurais,
que também exploram os produtos fabricados no local e de produção artesanal.

▪

A cidade já possui ao menos um produto típico, que se manifesta na história,
cultura, em eventos e em pratos ofertados pela gastronomia local, que é o suíno.

62

▪

Oportunidade de trabalhar a nova marca turística do município em diferentes
frentes, como por meio do artesanato local, da sinalização turística da cidade,
dos meios de comunicação, e da criação de um selo oficial de Encantado, que
pode ser utilizado em produtos fabricados no município.

Com base nos pontos levantados, citam-se como principais ações nessa
dimensão o aprimoramento da oferta dos estabelecimentos que fazem parte da rota
Caminho da Felicidade, em questões como atendimento ao cliente, experiências
oferecidas nos estabelecimentos, a possibilidade de receber visitantes sem a
necessidade de agendamento prévio, bem como a sinalização turística até esses espaços
(por meio de placas e da demarcação dos locais em aplicativos de GPS). Ainda, há a
oportunidade de oferecer os produtos de fabricação local em pontos de venda
específicos na cidade e em pontos turísticos relevantes, com o selo de procedência de
Encantado, aliado à sua marca turística. Por fim, sugere-se também desenvolver, junto
às artesãs, souvenirs da cidade e produtos voltados aos turistas, alinhados ao
posicionamento definido pelo município.

3.4 EVENTOS

No site da Prefeitura Municipal de Encantado, na aba “Informativos”, há uma
seção destinada aos eventos da cidade. Dentro dessa seção,18 é possível encontrar um
menu com os meses do ano e, ao clicar em cima de cada mês, são apresentados os
eventos que ocorreram ou que ainda irão ocorrer naquele período (conforme o mês e o
ano selecionados). As informações cedidas sobre cada evento são: nome, local, data e
equipe organizadora. No entanto, a maioria dos eventos não conta com descrição
detalhada ou outro material de divulgação complementar (fotos, atrações,
programação, direcionamento a alguma página oficial do evento…), o que dificulta a
compreensão sobre os eventos.
Segundo a Prefeitura Municipal, os principais eventos, no momento, são: a
Suinofest, que ocorre em junho; o Canto da Lagoa, em março, e a Settimana

18

https://encantado.rs.gov.br/evento/?agenda-de-eventos.html

63

dell’emigrazione Italiana, em julho. Além desses, há também eventos diversos, mais
voltados a população local, que acontecem durante a programação da Semana
Farroupilha, em setembro, como atividades artísticas e culturais; os rodeios crioulos; o
evento de Natal, com programações culturais diversas, além de eventos de cunho
religioso.
A Suinofest é, atualmente, o evento de maior abrangência de Encantado,
atraindo visitantes de diferentes localidades. A primeira edição da festa ocorreu em
1995, e sua constante realização contribuiu para a divulgação e construção da
identidade do município. O evento é organizado pela Associação Comercial e Industrial
de Encantado - ACI-E, e sua última ocorrência foi no ano de 2019, cancelado nos anos
subsequentes devido à pandemia. A próxima Suinofest está prevista para o ano de 2023.
A Suinofest é realizada no Parque João Batista Marchese, e inclui programações
no Salão Gastronômico, onde são servidos pratos, lanches e petiscos a base de suíno,
além de queijos, salames, mini hamburguer, pizza, vinhos, chope artesanal, espumantes,
entre outros. Há também o Festival de Compras (venda de produtos variados, que
incluem artesanato, produtos de fabricação local, maquinários, calçados…), Espaço
Cultural (realização de apresentações diversas), seminários e outras atrações. O acesso
ao Salão Gastronômico e demais espaços da festa (exceto ao Festival de Compras) é feito
por meio da compra de um ingresso, que dá direito à degustação de todos os produtos
incluídos no cardápio do Salão Gastronômico e aos shows musicais, além de um garfinho
e uma taça personalizada. Em 2019, o valor do ingresso variava de R$ 89 a R$ 109,
conforme o dia (sexta, sábado ou domingo), o turno escolhido (meio-dia ou à noite), e a
forma de compra (antecipada ou no local).
O Canto da Lagoa é um festival de música tradicional do município de
Encantado, que ocorre de dois em dois anos e reúne artistas de todo o país para um
concurso, onde são apresentadas músicas inéditas, produzidas pelos músicos
participantes. Há diferentes fases, como fase estudantil, regional e nacional/Mercosul,
com premiações para melhor música, melhor arranjo, melhor intérprete, música mais
popular, melhor instrumentista e melhor melodia. No ano de 2020, ano de sua décima
sexta edição, o evento ocorreu de forma virtual, em função da pandemia de COVID-19.
As atividades voltadas ao festival eram feitas na Lagoa da Garibaldi, porém foram
transferidas para o Parque João Batista Marchese quando tomaram proporções
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maiores. O Canto da Lagoa é organizado pela Associação Cultural Encantado. Em 2014,
foi eleito para receber o Troféu Origens, oferecido pelo programa Galpão Crioulo, da
RBS TV, e que tem como objetivo valorizar artistas locais e músicas do cancioneiro
gaúcho.
Já a Settimana dell’emigrazione Italiana acontece anualmente como forma de
resgate da cultura e imigração italiana no município. São apresentadas diversas
atrações, como peças de teatro, shows, bailes, almoços, missas, filó italiano e outras
atividades distribuídas em toda a cidade, como na Casa de Cultura, escolas e igrejas.
Durante a pandemia de COVID-19, o evento ocorreu de forma virtual. Em 2020, houve
sua vigésima oitava edição, que homenageou o Pacto Gemellaggio, pacto de irmandade
entre a cidade de Encantado e Valdastico, na província de Vicenza, na Itália, firmado em
23 de julho de 1994.
O município também chegou a realizar a Feira Encantado e seus Encantos, uma
parceria da APL com a prefeitura, para a comercialização de produtos das agroindústrias
familiares e artesãos locais (como sucos, embutidos, geleias, pães e artesanato). A feira
funcionou de abril a dezembro de 2021 e há interesse do APL de reativá-la para
funcionamento aos finais de semana.
Em relação à divulgação dos eventos do município, percebeu-se que a
Suinofest possui um site oficial,19 que conta com as principais informações sobre o
evento, assim como páginas oficiais no Facebook e Instagram. Também foram
encontradas matérias em meios de comunicação locais, regionais e a nível estadual
sobre o evento (como no portal Gaúcha ZH, do grupo RBS). Já o Canto da Lagoa também
possui páginas oficiais no Facebook e Instagram, porém a divulgação em veículos de
comunicação abrange apenas os meios locais e da região do Vale do Taquari. O site da
Prefeitura Municipal também apresenta informações nesse sentido, especialmente na
seção “notícias”, com matérias que abordam tanto os eventos de maior porte, quanto
os de menor porte do município.
Analisando todos os quesitos que compõem a categoria de Eventos e
relacionando-os aos dados coletados em Encantado, foram identificados pontos que
podem favorecer ou dificultar o desenvolvimento e a exploração do turismo no

19

https://www.suinofest.com.br/
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município. A seguir, listam-se os principais desafios, pontos positivos e oportunidades
mapeados.

Principais desafios identificados na categoria de Eventos:
▪

As informações cedidas sobre os eventos no site da Prefeitura Municipal
poderiam ser mais robustas, trazendo questões como programação completa
dos eventos, fotos e atrações.

▪

Os principais eventos do município estão concentrados no período de março a
julho, havendo, portanto, uma lacuna nos demais períodos do ano.

Principais pontos positivos e oportunidades identificados na categoria de Eventos:
▪

Criação de eventos de maior porte, com foco no público religioso e que incluam
o Cristo Protetor, de forma a impulsionar a imagem do município nesse sentido.

▪

Realização de eventos esportivos, como encontros e campeonatos de voo livre
no Morro do Paraglaider, além da realização de outros tipos de eventos voltados
ao turismo de esportes e aventuras.

▪

Retomada da Feira Encantado e seus Encantos, como forma de promover e
divulgar os empreendimentos rurais, seus respetivos produtos e os atrativos
turísticos relacionados a esses empreendimentos.

De acordo com os pontos levantados, percebe-se que o evento de maior
abrangência de Encantado é a Suinofest, que contribuiu para a construção da identidade
do município frente ao público interno e externo. A partir da criação do Cristo Protetor
e de uma possível mudança de imagem e posicionamento, deve-se avaliar a
possibilidade de criar eventos que apoiem a divulgação da nova identidade da cidade
(caso este seja o caminho a seguir escolhido pelo município). Ainda, sugere-se que a
criação de novos eventos leve em conta os períodos do ano que ainda não são
trabalhados pelo calendário do município, como forma de conferir boa sazonalidade.
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4. CONCLUSÕES
A partir das informações apresentadas até então neste relatório, entende-se
que as condições do cenário turístico na cidade de Encantado podem ser assim
representadas:

Figura 35: Resultado do Radar de Encantado.

A Figura 35 evidencia que, de forma geral, há um equilíbrio entre as diferentes
dimensões do Radar. No entanto, algumas apresentam mais desafios e pontos a
desenvolver que outras. A seguir, listam-se pontos fortes, fracos, oportunidades e
ameaças relacionados à exploração do turismo em Encantado.

Pontos Fortes:
▪

Engajamento entre poder público e o setor privado para o efetivo
desenvolvimento do turismo no município, assim como a existência de
turismólogos apoiando ações nesse sentido na cidade.

▪

Efetividade da entidade AMTURVALES no desenvolvimento de ações em prol do
turismo em Encantado e nos municípios próximos.

▪

Reuniões regulares entre os membros do COMTUR e implementação das ações
presentes no plano de ação do Conselho.

▪

A visão empreendedora e união dos munícipes, que se organizaram para
construir, com recursos próprios, a obra do Cristo Protetor, e que atualmente
são representados pela Associação Amigos de Cristo, uma associação voluntária.

▪

A existência do APL que, além de impulsionar o intercâmbio entre os
empreendimentos participantes, também tem ações em prol do turismo no
município, como a criação da rota Caminho da Felicidade.
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▪

A localização e as boas condições das estradas de acesso a Encantado favorecem
o fluxo turístico e a criação de rotas com as principais cidades de sua região
turística.

▪

A presença de rotas e roteiros turísticos estruturados, que podem ser
repensados para atingir um público ainda maior.

▪

A existência de um atrativo turístico único, como o Cristo Protetor, que garante
o diferencial turístico da cidade frente a outras localidades e contribui para o
desenvolvimento do turismo em Encantado e região.

Pontos Fracos:

Coordenação e Governança:
▪

Inexistência de um Fundo Municipal de Turismo.

▪

Baixa aderência dos estabelecimentos ao Cadastur.

▪

Agências de turismo da cidade, que operam, principalmente, com turismo
emissivo.

Estrutura física:
▪

Pouca sinalização nas entradas da cidade, com placas e demais recursos pouco
visíveis e atrativos.

▪

Pouca sinalização turística que inclua outros pontos e atrativos do município,
além do Cristo. A sinalização em locais afastados, que não são identificáveis por
GPS, é ainda mais crucial.

▪

Infraestrutura hoteleira simples e sem foco turístico.

▪

Falta de estabelecimentos gastronômicos que operem nos feriados, e poucas
opções nesse sentido próximas a atrativos importantes (como no entorno do
Cristo Protetor).

▪

Falta de acessibilidade em estabelecimentos gastronômicos e hoteleiros.

▪

Pouca estrutura física em alguns atrativos naturais, que permitam seu
aproveitamento.
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Informação e comunicação:
▪

Não possuir um Centro de Atenção ao Turista nem materiais turísticos
informativos impressos com foco nos demais atrativos (para além da Rota
Caminhos da Felicidade).

▪

Falta de presença em redes sociais como Facebook e Instagram, divulgando
assuntos e temas relacionados especificamente ao turismo em Encantado.

▪

Site da SETUR apresenta informações turísticas despadronizadas, incompletas
e/ou desatualizadas.

Oportunidades:
▪

Possibilidade de criação de rotas e roteiros de turismo religioso a partir dos
atrativos existentes.

▪

Iniciativas já implementadas, como a sinalização informativa de alguns pontos
turísticos, podem ser expandidas para os demais pontos da cidade, e ainda
oferecer sugestões de roteiros aos turistas (a partir do código QR), incluindo
atrativos, restaurantes e demais pontos de interesse.

▪

Oportunidade de criação de novas opções de hospedagem, com maior foco
turístico, que possam ser instaladas junto aos pontos turísticos no interior do
município (próximas ao Cristo Protetor e empreendimentos de turismo rural).

▪

Possibilidade de expansão da rede hoteleira de Encantado, absorvendo a
demanda de municípios próximos que não tem esse recurso.

▪

Oportunidade de criação de novos estabelecimentos gastronômicos (para
almoço, café, jantar…), especialmente no entorno dos principais pontos
turísticos afastados da área central, com a possibilidade de explorar a natureza,
a vista do Taquari e do Cristo em sua proposta.

● Melhor aproveitamento dos atrativos naturais existentes, em diferentes esferas,
além da oportunidade de mapeamento de possíveis atrativos naturais ainda não
descobertos, como cachoeiras, quedas d’água, riachos ou espaços para a
realização de esportes de natureza e de aventura.
▪

Oportunidade de trabalhar a nova marca turística do município em diferentes
frentes, como por meio do artesanato local, da sinalização turística da cidade,
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dos meios de comunicação, e da criação de um selo oficial de Encantado, que
pode ser utilizado em produtos fabricados no município.
▪

Definição e exploração turística de um novo produto típico local, alinhado ao
posicionamento do município.

▪

Criação de um artesanato próprio da cidade, aproveitando-se da qualidade do
trabalho das artesãs locais e da estrutura da Casa do Artesão.

▪

Criação de um evento de maior porte, que esteja alinhado ao posicionamento
do município.

▪

Realização de eventos religiosos e esportivos, além da retomada da Feira
Encantado e Seus Encantos, como forma de promover e divulgar os atrativos
rurais e seus respetivos produtos.

Ameaças:
▪

A falta de continuidade na articulação e na realização de ações práticas visando
desenvolver a oferta turística (ecossistema de turismo completo) incorre ao risco
de não aproveitamento das oportunidades levantadas e das forças existentes,
bem como pode dificultar o acesso a recursos governamentais, a participação
em programas ou projetos voltados ao turismo, a melhora da classificação do
município perante o Ministério do Turismo, entre outros.

▪

A descontinuidade dos investimentos e doações para a finalização da obra do
Cristo Protetor podem comprometer o andamento das propostas vinculadas ao
atrativo.

▪

A falta de engajamento e a resistência em acreditar na força econômica do
turismo por parte de alguns empreendedores e população local podem dificultar
o impulsionamento da cidade nesse sentido.

▪

A falta de mão de obra qualificada e com disposição para trabalhar aos finais de
semana e feriados é um ponto crítico, que pode frear a criação de novos
empreendimentos no município por conta dessa limitação.

▪

As constantes cheias e enchentes na região podem prejudicar o acesso a
atrativos e a experiência do turista no município.
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▪

O aumento do movimento turístico em Encantado e a provável falta de leitos na
rede hoteleira pode acarretar em um menor tempo de permanência do turista
na cidade.

Como ações prioritárias para o aproveitamento de oportunidades,
maximização de forças e diminuição de fraquezas e ameaças, indica-se:
▪

Incentivar o cadastro no Cadastur dos diferentes estabelecimentos de
Encantado.

▪

Elaborar o Plano Municipal de Turismo, levando em conta os desafios e
oportunidades levantados no presente relatório.

▪

Sensibilizar a população local, os empreendedores e pequenos negócios sobre o
turismo e suas oportunidades, assim como a importância do papel de cada um
no funcionamento desse sistema, como forma de engajar e estimular a
contribuição desses agentes no avanço do turismo na cidade.

▪

Verificar alternativas para suprir a falta de mão de obra existente e/ou que possa
vir a ter no município, além de incentivar a abertura de novos empreendimentos
hoteleiros e gastronômicos, com foco turístico.

▪

Alinhar a comunicação (on-line e no local) e as ações desenvolvidas no município
ao posicionamento turístico de Encantado, a ser revisado.

Com base nos pontos avaliados no presente relatório, identifica-se que
Encantado ainda não possui um posicionamento turístico claro e coerente em seus
diferentes pontos de contato. Entende-se como posicionamento turístico a primeira
associação que as pessoas fazem ao pensar em um território. Em Encantado, percebeuse que existe um ruído entre: (a) o que a mídia comunica sobre o município, (b) o que a
população pensa sobre o município (e sobre seu principal potencial) e (c) como é a
comunicação do município em diferentes pontos de contato (físicos e digitais).
A grande maioria das matérias publicadas sobre Encantado nas mídias
estaduais e nacionais estão relacionadas ao projeto do Cristo Protetor, o que reforça
essa associação da cidade ao Cristo para o público externo, que não conhece outros
atributos de Encantado. No entanto, durante as entrevistas, foi possível perceber que a
população local enxerga a suinocultura como o principal elemento que define a
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identidade do município, também visto como um dos seus maiores potenciais. Já em
relação a comunicação da cidade (expressa em diferentes meios), identificou-se que
existe uma nova marca turística, com o slogan “Encantado, fico eu!”, que está presente
em alguns pontos de contato na cidade (como em placas informativas instaladas junto
a alguns atrativos), porém não se evidencia em outros espaços e meios de comunicação,
sendo, ainda, pouco divulgada.
Entende-se que a suinocultura possui grande importância para a história do
município e que foi, durante muito tempo, o elemento mais característico da identidade
de Encantado. Percebeu-se também, durante a pesquisa, que a população local tem
muito orgulho desse legado, e que ele já se manifesta de maneira mais evidente na
cidade por meio da Suinofest e de pratos típicos, trabalhados pelos estabelecimentos
gastronômicos. A fé e o comportamento religioso dos encantadenses também os levou
a construir o Cristo Protetor, um atrativo único e de grande proporção, que demonstra
o espírito de cooperação e de empreendedorismo dos munícipes, manifesto, também,
no bom número de associações e grupos de trabalho na cidade, com foco no
desenvolvimento do município em diferentes setores. Portanto, todas essas
características, que estão alicerçadas na história, cultura, comportamento e valores de
Encantado e seus munícipes, são atributos consistentes e que demonstraram potencial
de apoiar a construção de um posicionamento turístico para o município.
Ressalta-se que, para que o posicionamento pretendido se fortaleça no
imaginário das pessoas e se manifeste de forma coerente nos diferentes pontos de
contato, é preciso fazer um trabalho de readequação da comunicação do município nas
mídias digitais e no território, além da sensibilização da população local para a
valorização e acolhimento desse posicionamento, de forma que isso se torne algo
verdadeiro e manifesto em tudo que for relacionado ao município nos meios físicos,
digitais, na fala e no comportamento das pessoas. Portanto, sugere-se que as ações para
o aproveitamento das oportunidades e a resolução dos desafios aqui apresentados
estejam alinhadas ao posicionamento escolhido pelo município, como forma de
desenvolver o turismo em Encantado de maneira coerente e consistente.
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APÊNDICE – AVALIAÇÃO DE TURISMO
Acesso e Transporte
Estrutura física das principais vias de acesso.
Trafegabilidade da estrada. (tráfego fluido/fácil de chegar)
Entradas do município atrativas, seguras e bem sinalizadas.
Proximidade e acesso de grandes centros/municípios de maior porte.
Potencial de fluxo para o município ("caminho" para outros destinos ou
isolado).
A distância do município em relação a cidades de mesma região turística
facilita a formação de rotas.
Oferta de ônibus intermunicipais para acesso ao município.
Oferta de horários para viagens nos ônibus intermunicipais.
Há outras formas de acesso disponíveis (avião, barco, trem...) em
funcionamento?
Fachada e sinalização interna da Rodoviária.
Estado de conservação e manutenção da estrutura física da rodoviária
(pintura, limpeza, mobiliário)
Nível de conforto da estrutura física e conveniências.
Os serviços de alimentação da rodoviária atendem as necessidades do turista.
Possibilidade de consultar horários e comprar passagens em site oficial ou de
terceiros.
Qualidade do atendimento no local, telefônico ou online de apoio ao turista.
Oferta de ônibus municipais aos principais atrativos do município (afastados
do Centro)
O município possui serviço/frota/pontos/central de táxi em boa quantidade e
pleno funcionamento.
O município possui serviço de transporte por aplicativo (Uber, 99Taxi, Garupa
ou app local...) em pleno funcionamento.
Apoio ao Turista e Conveniências
O município conta com boa sinalização urbana (ruas sinalizadas por placas;
placas indicativas dos principais pontos).
Há sinalização turística indicativa dos principais pontos turísticos do município.
O município possui agência de turismo que oferta pacotes receptivos.
Existência de material informativo impresso (mapas, folders, flyers) elaborado
e disponibilizado pelo poder público ou iniciativa privada (nos CATs, hotéis,
restaurantes, agências locais...) e sua respectiva qualidade.
O município possui Centro de Atenção ao Turista (CAT), Centro de Informações
Turísticas e/ou similares em pleno funcionamento (abertos sistematicamente,
em horários compatíveis com o fluxo turístico).

Disponibilidade

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
🗶
✔
✔
✔
🗶
✔
✔
🗶
✔
🗶
Disponibilidade

✔
🗶
✔
✔
🗶
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Os CATs/Centros de Informações Turísticas são visíveis e bem localizados,
facilmente identificados pelos turistas?
Qualidade do atendimento/hospitalidade e das informações cedidas no
CAT/Centros de Informações Turísticas.
O site da Prefeitura Municipal possui uma seção específica de informações
turísticas (verificar qualidade das informações)?
O município possui redes sociais oficiais e atualizadas (Facebook/Instagram),
que contemplam informações turísticas sobre a cidade?
A busca no Google pelo 'nome do município + palavras-chave' relacionadas ao
turismo remete a sites com informações atualizadas e com credibilidade?
As informações constantes no site da Secretaria de Turismo do Rio Grande do
Sul (SETUR) sobre o município estão atualizadas?
O município possui (ou faz parte) de rotas ou roteiros turísticos em
funcionamento?
Há informações disponíveis (online e/ou no local) sobre as rotas ou roteiros
(estabelecimentos participantes, como fazer, horários...)
As rotas ou roteiros são acessíveis a qualquer pessoa? (ou apenas a grupos
com agendamento prévio...)
O município conta com estrutura própria para atendimento de urgência e
emergência em saúde?
O município possui boa oferta de agências bancárias e/ou caixas eletrônicos?
O município possui boa estrutura comercial para atender ao turista?
(Farmácias, mercados, lojas...)
Hospedagem
A quantidade de locais disponíveis para hospedagem atende a demanda
existente, mesmo em períodos de maior pico (eventos, feiras, férias...).
As opções de hospedagem são de fácil acesso e bem localizadas (próximas a
comércio, restaurantes, atrativos...).
Existência de hotéis, pousadas e/ou Airbnbs com foco turístico, capazes de
atrair/reter turistas por conta da oferta de hospedagem.

🗶
🗶
✔
✔
✔
🗶
✔
🗶
🗶
✔
✔
✔
Disponibilidade

🗶
✔

Os estabelecimentos de hospedagem possuem cadastro no Cadastur?

🗶
✔

Qualidade das informações cedidas online e possibilidade de fazer reservas
online e/ou por meios digitais (Booking, WhatsApp, e-mail...).

✔

O atendimento oferecido pelas opções de hospedagem é qualificado
(cordial/profissional).
Existência de serviços e conveniências básicos aos turistas (café da manhã,
estacionamento, meios de pagamento eletrônico, nota fiscal).
Existência de outros serviços e conveniências, que contribuam para a
qualificação da oferta (serviço de quarto, almoço/jantar, lavanderia,
translados, serviços extras...)

✔
✔
🗶

Quartos confortáveis e bem equipados (tv, ar condicionado, frigobar, wi-fi
gratuito...)

✔
🗶

Acessibilidade na entrada, áreas de uso comum e quartos.

🗶

Existência de outras áreas além dos quartos para lazer/entretenimento
(piscina, academia, sala de jogos, bar, jardim...).

🗶

Imagem, limpeza e conservação dos locais (áreas comuns e quartos).
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Gastronomia
A quantidade de locais disponíveis para alimentação (café, almoço, lanche,
janta) atende a demanda existente e turística.
A localização das opções de gastronomia atende a demanda existente e
turística.
A oferta é diversificada e atende aos diferentes tipos de público.
Acessibilidade dos estabelecimentos gastronômicos (entrada, circulação,
banheiros)
Estado da estrutura física, limpeza e conservação dos locais.
Atendimento qualificado e adequado à oferta.
Há informações de qualidade sobre os estabelecimentos em sites/redes sociais
próprias ou de terceiros (Prefeitura Municipal, TripAdvisor...).
Aparência e apresentação dos alimentos.
Há pratos da gastronomia típica local inseridos nos cardápios dos restaurantes
existentes?
Há estabelecimentos especializados na gastronomia típica local e que
exploram isso turisticamente?
Há algum produto local marcante que seja explorado pela culinária da cidade?
Há estabelecimentos que ofereçam propostas capazes de atrair visitantes
especificamente por conta da oferta gastronômica?
Atrativos Históricos e Culturais
O município possui elementos que tornam "tangível" a história do local
(quantidade de monumentos, prédios, museus, arquitetura, casas de cultura,
igrejas...)
Esses elementos são explorados turisticamente?
Esses elementos possuem potencial de exploração turística?
A visitação aos principais atrativos é viável ao turista? (locais abertos à
visitação; horários de funcionamento condizentes com a prática turística)
Quanto as condições/qualidade de acesso aos principais atrativos.
É possível encontrar com facilidade informações online sobre os atrativos?
(como chegar, horários de funcionamento...)
Quanto a qualidade da infraestrutura física disponível nos principais atrativos.
Os atrativos oferecem acessibilidade?
Qualidade do atendimento presencial prestado nos principais atrativos.
Atrativos Naturais
O município possui atrativos naturais (praias, montanhas, serra, lagos, lagoas,
laguna, áreas de proteção ambiental, reservas ecológicas, florestas...)?
Os atrativos naturais já são explorados turisticamente (já atraem um fluxo de
turistas/visitantes para a cidade)?
O município possui atrativos naturais com potencial de exploração turística?

Disponibilidade

✔
✔
🗶
🗶
✔
✔
✔
✔
✔
🗶
✔
🗶
Disponibilidade

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Disponibilidade

✔
🗶
✔
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Condição das estradas que dão acesso aos atrativos naturais.
É possível encontrar os atrativos com facilidade (sinalização indicativa; GPS)
Existência de transporte municipal para acesso aos principais atrativos.
É possível encontrar com facilidade informações online sobre os atrativos?
(como chegar, horários de funcionamento...)
Infraestrutura física disponível nos principais atrativos.
Estado de conservação/manutenção dos locais.
Disponibilidade de serviços de alimentação nos atrativos.
Os locais são seguros para a prática turística?
Atrativos Econômicos
As atividades econômicas desenvolvidas no município são exploradas
turisticamente?
As atividades econômicas desenvolvidas no município têm potencial de
exploração turística?
As atividades econômicas atraem visitantes ao município, ocupando hotéis e
restaurantes (turismo de negócios)?
O município possui perspectivas de investimentos diretos ou indiretos em
turismo?
O município possui/faz parte de algum cluster ou APL...?
O município possui empreendimentos voltados ao turismo rural?
Esses empreendimentos estão em pleno funcionamento? (qualquer um pode
visitar/somente grupos com agendamento...)
O município possui pelo menos um 'produto local' marcante (artesanato,
comida, bebida...) explorado turisticamente?
Disponibilidade do 'produto local' (facilidade de encontrar/comprar)
Existência de artesanato local e sua respectiva exploração turística.
O município possui espaços voltados a comercialização de produtos de
fabricação local (feiras de agricultura local e/ou de produtos caseiros, lojas e
comércio especializado...)?
Eventos
O município possui calendário de eventos anual definido pela Prefeitura. (O
calendário é oficial e formalizado?)
O calendário de eventos anual está divulgado na internet, em canais oficiais
(site da Prefeitura Municipal, página da Prefeitura no Facebook...)
Os eventos possuem site/redes sociais oficiais para sua respectiva divulgação.
Os eventos são divulgados em outras mídias/ meios de comunicação oficiais
e/ou não oficiais.
O município possui eventos de abrangência local/regional?
O município possui eventos de abrangência nacional/internacional?

🗶
🗶
🗶
✔
✔
✔
🗶
✔
Disponibilidade

✔
✔
✔
✔
✔
✔
🗶
✔
✔
🗶
✔
Disponibilidade

✔
✔
✔
✔
✔
🗶
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O município realiza eventos de médio/grande porte (acima de 200 pessoas)
O município conta com pelo menos um evento sistemático cujo tema é
relacionado a cultura/história/natureza/economia local?
Há algum evento no município que apoie/divulgue seu posicionamento?
O município explora muito bem seus diferentes potenciais por meio dos
eventos (âmbito esportivo, religioso, acadêmico, cultural, gastronômico,
econômico, geração de negócios...)
Os eventos do município são bem distribuídos ao longo do ano (sazonalidade)
Tradição/constância dos eventos do município.
Governança e Cooperação (não pontua, apenas descritivo)
O município conta com uma Secretaria de Turismo?
O município conta com pelo menos um profissional de turismo (turismólogo, guia...) na
equipe?
O município possui um Plano de Turismo?
O Plano de Turismo está em execução?
O município possui um Conselho de Turismo?
O Conselho de Turismo está em funcionamento? (reuniões e ações regulares,
sistematizada)
O Conselho de Turismo é composto por membros de diferentes setores/segmentos
importantes para o turismo?
O município possui alguma organização, associação, projeto (não governamental) em
prol do turismo?
O município realiza monitoramento do seu fluxo turístico? (possui indicadores
atualizados)
O município possui compreensão sobre o seu perfil de turismo? (quem são os
visitantes, o que fazem na cidade...)
Os atores tem um bom nível de engajamento na causa do turismo no município

O município possui um posicionamento turístico claro?

✔
✔
🗶
🗶
🗶
✔
Disponibilidade

✔
✔
🗶
🗶
✔
✔
✔
✔
🗶
🗶
✔
🗶
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