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RESUMO  

 

O avanço do turismo no Brasil contribui para a adequação dos municípios em 
receber visitantes que ao saírem de seus locais de residência, buscam além dos 
atrativos turísticos, serviços e equipamentos, uma boa estrutura, que lhes cause 
comodidagem e segurança. Nesta perspectiva, o presente estudo analisa a 
sinalização indicativa e turística de Novo Hamburgo, com a intenção de contribuir 
para a melhoria no turismo da cidade. A pesquisa tem como base de estudo o 
referencial sobre a cidade de Novo Hamburgo e sua atual sinalização de uso 
turístico. A metodologia empregada utilizou-se da revisão bibliográfica como 
procedimento técnico. O estudo de campo se deu em três momentos distintos, no 
primeiro momento foi realizado o diagnóstico da atual sinalização das entradas da 
cidade via BR 116, RS 239 e atrativos existentes no município. O segundo 
momento compreendeu a aplicação de questionários de perguntas fechadas e 
abertas para turistas, moradores da cidade e profissionais do trânsito. No terceiro 
e último momento foi aplicado questionário do tipo semiestruturado, combinando 
perguntas abertas e fechadas, para secretário de turismo do município. 

 Esta pesquisa apontou a necessidade de melhorar a sinalização turística da 
cidade de Novo Hamburgo-RS, como premissa para o desenvolvimento turístico 
do município estudado, desta forma atendendo o anseio dos turistas, bem como 
dos moradores. Este estudo de campo, de abordagem qualitativa, realizada com 
base no avanço do turismo no Brasil pretende contribuir para a adequação na 
sinalização de indicação turística na cidade de Novo Hamburgo, no estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil. Os dados coletados apontam para a necessidade de rever 
a sinalização turística de Novo Hamburgo como premissa a cidade desenvolver-
se turisticamente. 

 

 

Palavras-chave: sinalização, turismo, localização, Novo Hamburgo. 



ABSTRACT 

 

The importance of talking about the tourist signs indicating it should be, first, to the 
fact that tourism is a phenomenon that is impacting the world economy. The 
research aimed to analyze the signs indicating tourism, its importance to the 
movement of tourists, visitors and residents who are users of the roads in Novo 
Hamburgo. With this in mind, we used the methodology proposed by Dencker, the 
exploratory research. The research has as its study basis, reference to the city of 
Novo Hamburgo and its current tourist use of signage. The methodology applied 
used literature review as technical procedure. The field study took place in three 
distinct stages, the first stage was carried out the diagnosis of the current signaling 
the city's entrances via BR 116, RS 239 and existing attractions in the city. In the 
second moment a survey was applied of closed and open questions to traffic 
professionals, among others. In the third stage of semi-structured survey were 
applied, combining open and closed questions, to representatives from tourism-
related sectors. This research emphasized the need to improve tourist signs in the 
city of Novo Hamburgo-RS, as a premise to the touristic development of the city, 
attending the desire of tourists, as well as the need of the visitors and residents. 
This field of study, with qualitative approach, performed based on the 
advancement of tourism in Brazil contributed to the adjustment in the tourist 
indication signs in the city of Novo Hamburgo. 

 

Keywords: traffic signals, tourism, location, Novo Hamburgo. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, há pelo menos 74 anos, houve a aprovação do primeiro Código 

de Trânsito Brasileiro que foi instituído pelo Decreto-Lei nº 2.994, de 28 de janeiro 

de 1941, que teve pouca duração, apenas oito meses. Após este tempo, este 

Decreto foi revogado pelo Decreto-Lei nº 3.651 de 25 de setembro de 1941, que 

deu nova redação, criando o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) 

subordinado ao Ministério da Justiça, e os Conselhos Nacional de Trânsito (CNT) 

nas capitais dos Estados. A Lei nº 5.108 de 21 de setembro de 1966 promulgou o 

segundo código nacional de trânsito composto por 131 artigos. Essa lei vigorou 

por 31 anos até a aprovação do atual Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei-nº 

9.503, de 23 de setembro de 1997, que entrou em vigor em 22 de janeiro de 

1998. 

A municipalização do trânsito aconteceu com a entrada em vigor do CTB, 

reforçando como responsável o gestor municipal – Prefeito – e seus 

representantes no que concerne à aplicação da sinalização tanto horizontal como 

vertical.  

A importância de discorrer sobre a sinalização indicativa turística deve-se, 

primeiramente, ao fato do turismo ser um fenômeno que vem causando impacto 

na economia mundial. Sua importância para o desenvolvimento turístico nacional 

e regional vem desencadeando um crescimento considerável no número de 

visitantes, viajantes domésticos e estrangeiros, que esperam encontrar em seus 

destinos o conforto e a segurança de informações procedentes e um sistema de 

comunicação. Essa comunicação é feita por meio de placas de sinalização 

vertical, na qual indica o caminho a ser percorrido até seu destino. 

De acordo com a secretaria de indústria e comércio do município, Novo 

Hamburgo, é considerada um grande pólo calçadista. Recebe pessoas de muitos 

estados do Brasil e do mundo, com interesses em seus produtos esperando 

encontrar nos seus destinos o conforto e a segurança de informações 

procedentes e um sistema de comunicação confiável.  

 



10 

 

Desse modo, busca-se responder o seguinte problema: considerando a 

sinalização indicativa atual de trânsito, qual a importância da melhoria no sistema 

viário do tipo de sinalização indicativa turística para o Município de Novo 

Hamburgo? 

Objetivo Geral 

Para orientar e sustentar a questão de pesquisa, o objetivo geral consiste 

em analisar a sinalização indicativa de sentido de direção e turismo na cidade de 

Novo Hamburgo, localizada no estado do RS, a fim de verificar a percepção dos 

usuários quanto à sinalização nas vias em Novo Hamburgo.  

 

Objetivos Específicos  

Para tanto foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

- Identificar a sinalização indicativa de sentido e turismo em Novo 

Hamburgo, a partir das entradas da cidade, via BR 116, RS 239 e Estrada 

Leopoldo Petry; pontuando os principais atrativos turísticos desta cidade; 

- Verificar a percepção do secretário de turismo sendo um dos 

responsáveis pela implantação da sinalização indicativa de atrativos turísticos do 

município; 

- Verificar a percepção dos visitantes, moradores e profissionais de trânsito, 

quanto à atual sinalização indicativa de atrativos turísticos do município. 

A metodologia utilizada neste estudo é a proposta por Vergara (1997), que 

a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, é exploratória porque se tem pouco conhecimento de trabalhos 

referentes ao tema central, e também é descritiva, por descrever as variáveis 

envolvidas no estudo do projeto. E quanto aos meios: como forma de atingir os 

objetivos, será utilizada estudo de caso e também a bibliográfica. 

Para atingir os objetivos desta pesquisa, foi realizado um estudo de caso, 

com enfoque na análise dos dados coletados a partir do material obtido nos 

questionários abertos e fechados e da leitura exploratória e seletiva de 
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documentos, com vistas à interpretação, a crítica, reflexões e comparações dos 

mesmos. 

O estudo encontra-se estruturado em cinco capítulos, a contar da presente 

introdução. No capítulo dois abordaram-se temas como a importância da 

sinalização indicativa de turismo no trânsito, seus conceitos, planejamento, 

infraestrutura; os tipos de sinalizações indicativas, a fim de fundamentar os 

diagnósticos apresentados. No terceiro capítulo, apresentam-se os procedimentos 

metodológicos da pesquisa. Trata-se de um estudo de campo, com abordagem 

qualitativa, desta maneira, “busca compreender a realidade a partir da descrição 

de significados, de opiniões já que parte da perspectiva do participante e não do 

pesquisador” (ZANELLA, 2009, p. 126). O estudo de campo se deu em dois 

momentos, sendo que, no primeiro foi realizado o diagnóstico da atual sinalização 

existente no município. O segundo momento realizou-se a aplicação de 

questionários abertos e fechados. 

No capítulo quatro apresenta-se a análise dos resultados obtidos, mediante 

a aplicação de questionários referentes ao diagnóstico da sinalização indicativa 

de turismo em Novo Hamburgo, assim como os oriundos da percepção dos 

agentes públicos que atuam na implantação e utilização da sinalização de trânsito 

no Município. Por fim, as considerações finais e possíveis estratégias que possam 

motivar os gestores na melhoria da sinalização indicativa de turismo, trazendo 

subsídios para fomentar a melhoria na sinalização e uma possível atualização no 

sistema viário, trazendo qualidade para o deslocamento dos visitantes e 

moradores. 
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1 FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS PARA APLICAÇÃO DE 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURISTICA E INDICATIVAS DE 

SENTIDO DE DIREÇÃO. 

 

Este capítulo apresenta referencial teórico sobre sinalização indicativa de 

orientação de destino orientado pelo manual Brasileiro de sinalização vertical de 

indicação 2010. O manual é uma publicação do Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN) que orienta, das diretrizes para aplicabilidade da sinalização no 

sistema viário. 

 

1.1 A CRIAÇÃO DOS PICTOGRAMAS E O INÍCIO DA SINALIZAÇÃO  

 

Em 1985 na área de transportes, que apareceram os primeiros 

criptogramas criados pelo Touring Club Italiano, com sinais de trânsito e em 1909, 

os primeiros sinais internacionais de trânsito eram implantados nas rodovias 

(SAMOYAULT apud REJOWSKI, 2003). 

Após a primeira guerra mundial, com o aumento das viagens 

internacionais, houve a necessidade de criar um sistema de comunicação que 

não esbarrasse nas fronteiras das línguas e, em 1930, Otto Neurath, um filósofo 

austríaco, interessou-se pela linguagem dos signos e criou pictograma que 

serviram, posteriormente, na criação dos pictogramas usados nos jogos 

Olímpicos de Tóquio, em 1964 (SAMOYAULT apud REJOWSKI, 2003). 

Desde essa época, os pictogramas começaram a ilustrar não somente aos 

sinais ou mensagens de trânsito, mas também eventos esportivos e algumas 

atividades humanas cotidianas 

É em detrimento dessa primeira intersecção no universo humano que os 

pictogramas passaram a  serem objetos de maior atenção, resultando em 

publicações internacionais de diretórios e aplicações de sinalização visual em 

grandes eventos mundiais, principalmente nos jogos olímpicos (CARNEIRO; 

REJOWSKI, 2003). 
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1.2 SINALIZAÇÃO DE USO TURÍSTICO 
 

A Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), em 1996, publicou seu 

manual de sinalização turística, com base em 33 pictogramas, que já haviam sido 

definidos pelo conselho Nacional de trânsito. Em seguida o Estado de São Paulo 

lançou seu manual turístico cultural baseado no manual da EMBRATUR com 

parceria com o Conselho da Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico Turístico (CONDEPHAAT), órgão subordinado a Secretaria da Cultura do 

Estado de São Paulo, publicou o Guia Brasileiro de Sinalização Turística, 

adicionando mais 43 pictogramas de orientação e informação histórico e culturais. 

Após inúmeras solicitações do setor turístico no País, o governo criou em janeiro 

de 2003, o Ministério de Turismo, com a missão de: 

Promover o desenvolvimento do turismo como agente de transformação, 
fonte de riqueza de economia e o desenvolvimento social, por meio da 
qualidade e competitividade dos produtos turísticos, da ampliação e 
melhoria de sua infra-estrutura e da promoção comercial do produto 
turístico brasileiro no mercado nacional e no exterior (PLANO 
NACIONAL DE TURISMO, 2007/2010, P.43). 

 

1.3 NORMAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO BRASIL 
 

A sinalização específica de turismo é orientada pelo Guia Brasileiro de 

Sinalização Turística (2001), disponibilizado, atualmente pelo Ministério do 

Turismo. 

Conforme descrito no guia, a sinalização turística: 

É a comunicação efetuada por meio de um conjunto de placas de 
sinalização, implantadas sucessivamente ao longo de um trajeto 
estabelecido, com as mensagens escritas ordenadas, pictogramas e 
setas direcionais. Esse conjunto é para informar aos usuários sobre a 
existência de atrativos e de outros referenciais, sobre os melhores 
percursos de acesso e, ao longo destas, a distância a ser percorrida para 
se chegar ao local pretendido (GUIA BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO 
TURISTICAS, 2001). 

 

Conforme visto anteriormente, a sinalização turística viabiliza que o turista 

se localiza no seu destino da forma mais simplificada e pode ser vista como um 
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complemento, principalmente no que diz respeito ao acréscimo dos pictogramas e 

de informações específicas sobre os atrativos turísticos. Dito isto, é importante 

destacar os regulamentos da sinalização turística que orientem o turista em Novo 

Hamburgo, cidade escolhida para pesquisa em questão é precária. Cabe destacar 

que o presente estudo trata-se na sinalização na modalidade acesso por veículo 

motorizado. 

O Guia Brasileiro de Sinalização, lançado em dezembro de 2001, 

juntamente com o instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o 

Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) e o Instituto Brasileiro de 

Turismo – EMBRATUR estabelece os critérios e normas para a elaboração dos 

projetos de sinalização, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro de 

Trânsito, visa atender a crescente solicitação da sociedade por uma sinalização 

que democratize o acesso aos atrativos culturais e naturais. A finalidade da 

sinalização também é orientar os usuários, direcionando-os e auxiliando-os a 

atingir os destinos pretendidos. 

Dessa forma, para garantir sua homogeneidade e eficácia, é preciso que 

seja concebida e implantada de forma a assegurar a aplicação de objetivos e 

princípios básicos (GUIA BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, 2001). 

a) Legalidade 

Cabe a sinalização cumprir o estabelecido no código de trânsito Brasileiro- 

CTB e nas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). É de 

responsabilidade cumprir também a legislação de sítios tombados pelo instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e protegidos pela lei de 

arqueologia. 

b) Padronização 

A sinalização deve seguir um padrão preestabelecido quanto a: formas e 

cores dos sinais: letras, tarjas, setas e pictogramas; aplicação – situações 

idênticas sinalizadas da mesma forma, colocação na via ou nas localidades. 

As placas que constituem a Sinalização de Orientação Turística devem 
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obedecer a um conjunto de critérios que objetivem garantir sua imediata 

identificação e a correta assimilação das mensagens que veiculam. A 

padronização de cores e formas, o cumprimento dos parâmetros de 

dimensionamento e de composição de elementos gráficos e a obediência aos 

princípios de aplicação das placas que garantem a eficiência da sinalização e 

devem ser criteriosamente observados. 

c) Elementos de Composição 

As placas são compostas por elementos fixos e variáveis, conforme 

exemplo abaixo:                     

Figura 1. Elementos Fixos e variáveis das placas 

 

Fonte: Guia Brasileiro de Sinalização Turística 

d) Mensagens 

Consiste nas informações que identificam os atrativos turísticos, segundo 

toponímia já definida, devendo ser grafada em uma única linha. 

Excepcionalmente para as áreas urbanas, podem ser adotadas duas linhas de 

texto, quando o topônimo é muito extenso e sua abreviatura compromete o 

entendimento, mas somente para atrativos que sejam representados por 

pictograma próprio. Portanto, esse critério não deve ser utilizado para aqueles 

atrativos específicos, que não estão contemplados nas atividades previstas neste 

guia. 



16 

 

e) Placas de Identificação de Atrativo Turístico 

Corresponde à placa que tem por finalidade indicar aos usuários de 

veículos motorizados a localização do destino procurado, compreendendo a 

identificação do local por meio de seu nome e do respectivo pictograma. Pode 

ocorrer que determinado atrativo não seja representado por pictograma especifico 

sendo, neste caso, adotado somente o topônimo grafado em uma ou duas linhas 

de texto. 

É colocada em geral em frente ao atrativo turístico e voltada para o trânsito 

de veículos. Sua colocação depende da existência, ou não, de identificação 

própria do local, pode ser suprimida caso haja algum tipo de informação mais 

eficiente para os condutores, ou outra forma que destaque visualmente o atrativo 

turístico, eliminando assim a necessidade dessa placa de identificação. 

Foto 01 - BR 116 Novo Hamburgo-RS 

 

 Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 

 

f) Placas Indicativas de sentido (Direção) 

Para garantir a orientação aos destinos pretendidos são utilizados, 

basicamente quatro tipos de placas com setas direcionais: na aproximação de 

uma intersecção é aplicada a pré-sinalização; ainda de uma intersecção é 

utilizada a confirmação de saída, constituindo a segunda etapa de informação; 

uma terceira refere-se à confirmação em frente que, de acordo com as 

características do local, é necessária para identificar os atrativos turísticos que 

estão posicionados na diretriz da via sinalizada; o quarto tipo de placa, que 

corresponde ao posicionamento na pista, é utilizado em situações específicas.  
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Foto 2 - BR 116 Novo Hamburgo-RS 

 

Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 

 

g) Pré-Sinalização 

É utilizada em aproximação de intersecção, onde há fluxo de saída de 

função da existência de atrativos turísticos à esquerda ou à direita. Seu objetivo é 

informar antecipadamente as opções de destino a frente, evitando enganos e 

movimentos conflitantes no ponto de decisão, bem como ordenar o uso das faixas 

de trânsito. 

Conforme a necessidade de cada local, essa sinalização é repetida em um 

ou mais pontos, de acordo com as características físicas da via, do tipo de 

ambiência do entorno, da velocidade praticada do tipo de veículo. 

Dependendo do número de mensagens a ser utilizado, a pré-sinalização 

pode conter as informações correspondentes aos movimentos de saída ou aos 

movimentos em frente. 

No caso de ocorrer um número maior e mensagens relativas aos fluxos de 

saída, a pré- sinalização deve então conter somente tais informações. 
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Foto 3 - BR 116 Novo Hamburgo-RS 

 

Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 

 

h) Confirmação de Saída  

A confirmação de saída tem a finalidade de identificar, no ponto de decisão 

da interseção, a mudança de direção a ser efetuada para alcançar os atrativos 

desejados. Nesse local são fornecidas apenas informações que implicam a 

respectiva mudança. Em algumas situações, esse esquema de sinalização pode 

ser alterado por não haver disponibilidade de espaço para a colocação de duas 

placas, ou seja, pré-sinalização e confirmação de saída. São exemplos: via com 

guias rebaixadas continua muito arborizada, com outras interferências visuais tipo 

marquises; e vias locais que apresentam baixa velocidade dos veículos e 

principalmente situações nas quais a sinalização interfira negativamente em 

monumentos tombados, sendo então utilizada apenas a placa de pré-sinalização, 

posicionada mais próxima de interseção.  

Foto 4 - BR 116 Novo Hamburgo-RS 

 

Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 
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i) Confirmação em frente 

Pode ser utilizada em duas situações distintas, na aproximação de uma 

interseção e ao longo de um trajeto até ser atingido o local do interesse. 

Em uma aproximação de interseção, onde há necessidade de orientar 

separadamente na pré-sinalização os movimentos de saída e de sentido em 

frente, esse tipo de placa é utilizado com o objeto de garantir, caso sejam muitas 

mensagens, maior legibilidade das informações e melhor posicionamento dos 

veículos nas faixas de trânsito.  

Outra situação em que se aplica tal placa é quando há necessidade de 

proporcionar ao usuário, no caso de atrativos distantes do ponto onde foi iniciada 

a sinalização, a repetição a espaços regulares ao longo da via, da confirmação de 

que deve seguir em frente para alcançar os atrativos turísticos discriminados. 

Dessa forma, evita-se gerar dúvidas quanto ao caminho a ser seguido, 

principalmente onde a complexidade do local compromete seu entendimento. 

Foto 5 - BR 116 Novo Hamburgo-RS 

 

 Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 
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Foto 6 - BR 116 Novo Hamburgo-RS 

 

 Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 

 

j) Critérios de diagramação 

Uma forma de garantir a legibilidade e uniformidade das informações, 

constantes de uma placa de orientação, é por meio do estabelecimento de 

critérios quanto à disposição de seus elementos. Dessa maneira, obtém-se uma 

melhor leitura por parte do usuário e, consequentemente, o acesso aos destinos 

desejados. 

Esses critérios estão baseados na composição visual da placa e no 

alinhamento das informações, conforme as dimensões da maior mensagem. 

Foto 7 - BR 116 Novo Hamburgo-RS 

 

Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 

 

k) Composição Visual 

Cabe destacar cincos aspectos importantes estão relacionados à 

legibilidade das mensagens nas placas de sinalização, o número de informações 

constantes nos diferentes tipos de placas, são estabelecidos os limites máximos, 
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conforme o tipo de placa e a grafia do topônimo, considerando a velocidade do 

veículo e a capacidade dos condutores para ler e apreender as mensagens. 

A placa indicativa de sentido – pode ser utilizado o máximo de quatro linhas 

numa mesma placa. No entanto, nos casos de indicação de um mesmo sentido 

de direção, o total de linhas não pode ser superior a três. Admitem-se duas 

exceções para um mesmo sentido, cuja composição final resulte em quatro linhas 

de texto: quando ocorre o uso simultâneo de dois topônimos grafados em duas 

linhas, ou o uso de dois topônimos grafados em uma linha, combinado com um 

topônimo em duas linhas. 

A placa de posicionamento na pista- o limite Máximo é a utilização de duas 

linhas de mensagem: dois topônimos grafados em uma linha ou apenas um 

topônimo grafado em uma linha ou apenas um topônimo grafado em duas linhas 

de texto.  

Já a placa diagramada - pode ter o número máximo de quatro linhas de 

informações, sendo possível, para um mesmo sentido, somente três linhas. Em 

áreas urbanas, onde, excepcionalmente, o topônimo pode ser grafado em duas 

linhas, são mantidas as mesmas regras da placa indicativa de sentido. 

Placa Indicativa de Distância- o número máximo é de três linhas de 

informações em cada placa. Como esse tipo de placa é usualmente aplicado em 

área rural, às mensagens devem ser grafadas em apenas uma linha. 

 

l) Cores e formas  

As placas que constituem a sinalização de orientação turística para 

usuários de veículos motorizados são compostas por alguns elementos que 

apresentam cor e forma definidas. O fundo das placas, área que mais se destaca 

nesse tipo de sinalização, esta associada á cor marrom, já amplamente utilizada 

em outros países e por isso de conhecimento internacional, facilitando assim a 

compreensão e identificação dos atrativos por grande parte dos usuários. 

Na maioria dos casos, para cada atrativo existente, há um pictograma 

correspondente cuja finalidade é, juntamente com a legenda, contribuir para maior 

entendimento da mensagem, sendo para tanto, destacado o fundo da placa por 
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meio da cor branca e figura na cor preta, quando ocorrer à necessidade de 

sinalizar um atrativo para o qual não existia pictograma definido neste Guia, sua 

identificação se faz somente por meio do respectivo topônimo. 

As placas podem se apresentar na forma quadrada e retangular, com o 

lado maior na horizontal. A forma quadrada deve ser utilizada unicamente para as 

placas de identificação de atrativos turísticos que apresentam pictograma próprio, 

enquanto a forma retangular deve ser aplicada ás placas indicativas e de sentido 

e de distância e, ainda, ás placas de identificação cujo atrativo não é 

representado por pictograma. Independente do tipo de placa, o pictograma deve 

ser sempre utilizado na forma quadrada. 

Opcionalmente, as placas podem ter seus cantos ligeiramente 

arredondados a fim de afastar o risco de acidentes causados pelas arestas 

pontiagudas, especialmente quando moldadas em chapas metálicas. 
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Tabela 01 - Resumo das Regulamentações 

Tipo de Placa Forma Elemento Cor 

Identificação de 

atrativo turístico 
Quadrada. 

Fundo 

Orla interna 

Orla externa 

Legendas 

Setas 

Pictogramas 

Marrom 

Branca 

Marrom 

Branca  

Branca 

Preta  

Indicativas de sentido 

Retangular com o 

lado maior na 

horizontal 

Fundo 

Orla interna 

Orla externa 

Tarjas 

Legendas 

Setas 

Pictogramas 

Marrom 

Branca 

Marrom 

Branca  

Branca 

Branca 

Preta 

Indicativas de 

distância 

Retangular com o lado 

maior na horizontal 

Fundo 

Orla interna 

Orla externa 

Legendas 

Pictograma 

Marrom 

Branca 

Marrom 

Branca  

Preta 

Fonte: Guia Brasileiro de sinalização turística (2010) 

 

Nos casos excepcionais em que o atrativo turístico não é representado por 

criptograma especifico, esta placa deve ser retangular, com o lado maior na 

horizontal. 
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m) Dimensões 

As placas de sinalização de orientação de atrativos turísticos não 

apresentam dimensões fixas. Cada placa tem seu dimensionamento próprio, em 

função do tipo, do número de informações e do maior topônimo nela contido, 

assim como dos demais elementos que a compõem, tais como setas, orlas, tarjas, 

pictograma etc. As tarjas e orlas, independente do tipo de placa e de sua 

localização na via, se mantêm constantes em todos os casos. As mensagens das 

placas e respectivos elementos devem ser visualizados claramente, 

independentes das características das vias e das velocidades nelas 

regulamentadas. A partir dessa premissa, são definidos alturas e tamanhos 

mínimos para os componentes da Sinalização de Orientação Turística, 

objetivando garantir sua legibilidade pelos usuários da via, de acordo com as 

velocidades estabelecidas pelo Código de Transito Brasileiro - CTB, para as vias 

urbanas e rurais. 

n) Reflexão e Iluminação  

A Sinalização de Orientação Turística pode se apresentar na forma de 

placas iluminadas, luminosas, retro-refletivas, impressas não-refletivas ou 

pintadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Tabela 2 - Explicação Detalhada das Placas 

PLACAS DESCRIÇÃO 

Iluminadas • Dotadas de iluminação externa, incidente sobre a placa. 

Luminosas • Retro iluminadas - dotadas de iluminação interna própria. 

Retro refletivas 

• Revestidas com películas que refletem os raios luminosos dos 

faróis. 

Atenção: o uso de material preto refletivo é proibido, pois essa 

película torna-se cinza-claro com a incidência da luz. 

Pré- impressas 

Não refletivas 

• Revestidas com películas não refletidas com fundo, letras e 

orlas, tarjas e símbolos impressos. 

Atenção: o uso deste material é possível somente em casos 

excepcionais que apresentem boa visibilidade. 

Pintadas 
• Fundo pintado em tinta apropriada, com letras, símbolos, orla e 

tarjas refletivas. 

Fonte: Guia Brasileiro de sinalização turística (2010) 

o) Visibilidade, legibilidade e segurança 

Ser visualizada e lida a uma distância que permita segurança e tempo hábil 

para a tomada decisão, de forma a evitar hesitação e manobras bruscas. 

Selecionar trajetos de fácil compreensão para os usuários, com o objetivo 

de valorizar os aspectos de interesse cultural e turístico, levando em conta a 

segurança do trânsito. 

Garantir a integridade dos monumentos destacados e impedir que a 

sinalização interfira em sua visualização. 

Resguardar as peculiaridades dos sítios. 

 

p) Posicionamento na Pista 

É utilizada para distribuir o fluxo de veículos nas faixas de tráfego, em 

locais com indicação para que os condutores mantenham seus veículos 

posicionados corretamente na faixa de rolamento. Assim, são reduzidos os riscos 
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de acidentes em decorrência de manobras inesperadas para acesso aos atrativos 

turísticos. As possibilidades de comprometimento do desempenho do tráfego. 

Para atender a esse objetivo, a placa deve sempre estar suspensa ou projetada 

sobre as vias, sendo para tanto utilizados os suportes tipo pórtico, semipórtico ou 

cordoalha. 

As setas são colocadas na posição vertical, apontadas para baixo e 

posicionadas no meio da placa com cuidado para que o posicionamento coincida 

com o eixo da faixa de tráfego que se quer orientar. 

Para atender os Princípios da Sinalização de Orientação é necessário 

especial cuidado com a diagramação de textos, que devem ser grafados, na 

maior parte dos casos, em letras iniciais maiúsculas e as restantes minúsculas, 

para facilitar a leitura. 

Antes do dimensionamento das mensagens, deve ser observada a altura 

mínima das letras, conforme a velocidade regulamentada na via, e a característica 

da área onde a placa esta inserida, ou seja, se é urbana ou rural.  

q) Altura Mínima das Letras 

(1) Referente à letra maiúscula 

(2) Uso exclusivo em áreas protegidas por legislação especial 

(patrimônio histórico, arquitetônico, etc.) ou que apresente restrições físicas. 

(3)  Vias arteriais – altura das letras 150 mm e pistas locais de vias de 

trânsito rápido – altura das letras de 200 mm. 
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Tabela 3 - Altura Mínima das Placas 

Velocidade 
Regulamentadora 

Altura mínima das letras (mm) 

Área Urbana Área Rural 

V ≤ 40 125 150 

40 < V ≤ 70 150 150 

V = 80 200 200 

80 < V ≤ 100 250 250 

V > 100  300 

Fonte: Guia Brasileiro de sinalização turística (2010) 

 

r) Suficiência  

Oferecer as mensagens necessárias a fim de atender os deslocamentos 

dos usuários. 

Auxiliar a adaptação dos usuários as diversas situações viárias. 

 

s) Continuidade e Coerência 

Assegurar a continuidade das mensagens até atingir o destino pretendido, 

mantendo coerência nas informações. 

Ordenar a cadência das mensagens, para garantir precisão e 

confiabilidade. 

 

t) Placa Indicativa de Distância 

Corresponde à placa que indica as distâncias até aos diversos atrativos 

turísticos situados na diretriz da via sinalizada. Tem como função confirmar o 

trajeto dos fluxos de passagem, principalmente quando acrescentados, a essa 

via, novos fluxos veiculares oriundos de outras vias. 

As distâncias podem estar discriminadas em quilômetros, caso mais 

indicado para situações que se apresentarem em área rural, ou em metros, para 

os casos de sítios específicos e áreas urbanas. Os nomes dos atrativos devem 
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ser apresentados na placa, do alto para baixo, em ordem crescente das 

distâncias. 

Para que os deslocamentos relacionados às mensagens de maior alcance 

efetivamente ocorram da forma desejada, deve ser prevista a repetição das 

informações a intervalos regulares, de maneira que não gere dúvidas para o 

usuário. 

A sequência de informações é o segundo aspecto importante e diz respeito 

à ordem em que as mensagens são apresentadas tanto numa única placa quanto 

nas demais ao longo da via sinalizada. Na definição das informações a serem 

incluídas numa placa, é mantida a ordem de saída das localidades. 

Primeiramente, é apresentada a mensagem correspondente ao referencial mais 

próximo, depois aos intermediários e por último ao referencial de ponta, ou seja, 

mais distante. Quando ocorre mais de uma saída no mesmo ponto, é obedecida a 

ordem de colocação das setas. 

Foto 8 - RS 239 Novo Hamburgo-RS 

 

 Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 

 

u) Continuidade das mensagens 

 Um princípio básico a ser seguido refere-se ao da continuidade da 

informação, que repercute na credibilidade da sinalização por parte dos usuários. 

A preocupação em manter a continuidade das mensagens visa garantir a 

realização de todos os deslocamentos previstos pela sinalização e não induzir o 

usuário da via ao erro ou à dúvida, o que possibilitaria a ocorrência de acidentes. 

A Sinalização de Orientação Turística, fundamentada na análise detalhada 
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do local e na estratégia de sinalização, tem como premissa básica a sua 

formulação e implantação integral. Dessa forma, a continuidade das mensagens é 

garantida, uma vez que disso depende o correto entendimento por parte dos 

usuários em todos os tipos de deslocamentos. Pode ocorrer, no entanto, que 

devido a limitações financeiras, técnicas ou de outra natureza, a sinalização não 

possa ser implantada em uma só fase. Neste caso, o projeto deve ser elaborado 

integralmente, porém estruturado de uma forma a ser implantado em fases 

distintas, onde cada um constitui a base para a seguinte, o que impede o risco de 

comprometimento da continuidade das informações. 

Um cuidado a ser tomado quanto à distribuição da sinalização no sistema 

viário é a utilização otimizada da capacidade circulação na rede existente, assim 

como a preservação do uso e ocupação do solo lindeiro às vias, evitando- se no 

primeiro caso o comprometimento do trânsito em pontos já saturados, e no 

segundo, a incompatibilidade da passagem do fluxo veicular com o uso dos 

imóveis adjacentes, por causar deterioração do entorno, principalmente quando 

ocorre a predominância do uso residencial, de áreas ambientais e de patrimônio 

cultural do local. 

Deve-se também tomar cuidado quanto à distribuição da sinalização, de 

modo a evitar a obstrução visual de paisagens e monumentos sem, no entanto, 

deixar de garantir a legibilidade das informações para usuários de veículos 

motorizados e pedestres. 

Muitos municípios, rodovias e estradas do País já dispõem de sinalização 

vertical de orientação contendo, ao menos, os principais destinos existentes. É 

recomendável, quando da implantação da Sinalização de Orientação Turística, a 

compatibilização entre ambas, de forma que as mensagens fornecidas sejam 

organizadas coerentemente, sem provocar conflitos ou dificultar o entendimento 

do usuário de veículo motorizado ou pedestre. É importante, nesta 

compatibilização, que os dois atendimentos sejam efetivados, ou seja, 

preservados os deslocamentos da população em geral, como já vinha ocorrendo, 

e proporcionados os deslocamentos aos turistas. 
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w) Atualidade e valorização 

Acompanhar a dinâmica dos meios, urbanos e rural, adequado a 

sinalização a cada nova realidade, assegurar a valorização da sinalização, 

mantendo-a atualizada e evitando gerar desinformações sucessivas. 

 

v) Manutenção, conservação e materiais das placas  

Estar sempre conservada, limpa, bem fixada e, quando for o caso, 

corretamente iluminada. Materiais como metais ferrosos e não-ferrosos tratados, 

plásticos reforçados com fibras de vidro e compensados de madeira com resina 

impermeabilizadora são utilizados em placas de sinalização. 

A escolha do material empregado deve respeitar os seguintes critérios: 

Adequado às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a 

durabilidade e compatibilidade entres os materiais da placa e da película ou 

pintura devem resistir às condições climáticas e atmosféricas, outros materiais 

existentes ou surgidos a partir do desenvolvimento tecnológico podem ser 

utilizados, desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam sua 

rigidez e forma quaisquer condições climáticas, de dia ou de noite, inclusive após 

manutenção. 

 

x) Fixação e suporte  

Os suportes devem ser fixados de modo a manter, rigidamente, as placas 

em sua posição permanente e apropriada, evitando que balancem com vento e 

sejam giradas ou deslocadas. Para a fixação da placa ao seu suporte, devem ser 

usados elementos não-corrosíveis, a fim de evitar a queda da placa. Recomenda-

se também que seja utilizado processo de galvanização a quente. 

Os materiais do suporte podem ser: metal, concreto ou madeira, de 

preferência protegida e tratada contra o apodrecimento. Outros materiais 

existentes, ou surgidos a partir do desenvolvimento tecnológico podem ser 

utilizados, desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam sua 

rigidez e forma em quaisquer condições climáticas, de dia ou de noite, inclusive 

depois da manutenção. 

Nas placas colocadas nas laterais ou sobre a via, recomenda-se a 

utilização de suporte próprio de fixação, tais como: coluna simples, coluna dupla, 



31 

 

braço projetado, bandeira simples, bandeira dupla, semipórtico simples, 

semipórtico duplo, cordoalha ou pórtico. 

Placas de sinalização, sem conservação ou com conservação precária, 

perdem sua eficiência como dispositivos de controle de trafego. Placas de 

sinalização danificadas, sujas ou deformadas são ineficientes e formam imagem 

de descrédito da entidade responsável. Assim, todas as placas de sinalização 

devem ser mantidas na posição apropriada, sempre limpas e legíveis, placas e os 

suportes danificados devem ser substituídos sem demora. 

Cuidados especiais devem ser tomados pela autoridade de trânsito local 

para assegurar que a vegetação, mobiliário urbano, placas publicitárias e 

materiais de construção não prejudiquem a visualização da sinalização mesmo 

que temporariamente. 

No caso de placas de sinalização iluminadas ou luminosas, deve-se manter 

uma programação regular de substituição das lâmpadas, de forma que sejam 

renovadas antes que atinjam o limite de vida útil prevista. 

 

y) Etapas para implementação de sinalização turística  

Para implementar um sistema de orientação de sinalização turística é 

importante observar as duas etapas básicas, que são: o diagnóstico da situação 

existente, englobando o levantamento e a análise das informações essenciais da 

região, do município e do local de intervenção e a definição da lógica a ser 

adotada, a partir do conhecimento e da análise das condições existentes, 

fundamentadas na etapa anterior. O esquema de sinalização de orientação deve 

contemplar a melhor forma de atender às necessidades de informações sobre a 

região, as cidades e os atrativos turísticos. 

A elaboração do diagnóstico exige o levantamento de dados e informações 

sobre os diferentes níveis de política de atuação, inclusive de esfera que não 

estão estritamente relacionadas ao turismo. Tal levantamento que deve buscar 

informações que permitam sua macro análise identificando a sua dinâmica 

existente, as relações, os problemas e as diretrizes definidas em planos e projetos 

que tenham, direta indiretamente, interfaces com a questão do turismo. 
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Dependendo da abrangência do projeto, é preciso fazer um levantamento de 

microanálise, que é o turista potencial e de onde vem o turista. 

É nesse momento que o planejamento regional e urbano, envolvendo 

inclusive aspectos mais específicos do local, passa a ser fundamental para a 

definição da estratégia da sinalização turística. A partir da situação existente 

através da análise e levantamento de informações urbanas, regionais, municipais 

e locais, pode-se chegar à conclusão das necessidades que o local apresenta. 

 

1.4 TURISMO 

 

1.4.1 Conceituando Turismo 
 

O turismo tem evoluído com a globalização, pois o desenvolvimento desta 

atividade gera renda e empregos diretos e indiretos, além de receitas 

significativas. Verifica-se em estatísticas um avanço entre os anos 2000 e 2006, 

com previsões de crescimento até 2020.  

Tais dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2008, tendo apresentado pela primeira vez os principais 

indicadores macroeconômicos das Atividades Características do Turismo, com 

base nos dados compilados do Sistema de Contas Nacionais, conferindo um 

importante avanço na contextualização da dimensão econômica do turismo no 

Brasil.  

O crescimento desta atividade no Brasil está relacionado diretamente às 

férias remuneradas e às melhorias na renda dos brasileiros, conforme dados da 

Organização Mundial do Turismo.1 

Para Dias (2008), o crescimento do turismo no Brasil deu-se a partir da 

segunda metade do século XX, relaciona-se tal fato ao direito das férias 

remuneradas conquistadas pelos trabalhadores. Nos países desenvolvidos tal 

                                                 

1 
  A Organização Mundial do Turismo (OMT) é uma agência especializada das 

Nações Unidas e a principal organização internacional no campo do turismo. Funciona como um 
fórum global para questões de políticas turísticas e como fonte de conhecimento prático sobre o 
turismo. Retirado. Portal http://www.brasil.gov.br 



33 

 

importância dada à atividade vinha ocorrendo há mais tempo e nos dias atuais, 

vem crescendo cada vez mais, motivado pelo avanço das tecnologias, que 

possibilitam mais tempo livre para as pessoas.  

O turismo é um fenômeno social complexo e diversificado, que pode ser 

classificado por diferentes critérios, segundo o ponto de vista dos pesquisadores 

que estudam (BARRETTO, 1999). É oportuno analisa e cada conceito 

apresentado e as áreas de abrangência, buscando aquele que melhor se 

relaciona a esta pesquisa. 

Destacam-se a seguir alguns destes, que abordam conceituações 

diferenciadas deste fenômeno. O economista austríaco Herman Schullard (1910), 

conceituou turismo como “a soma das operações, especialmente as de natureza 

econômica, diretamente relacionadas com a entrada, permanência e o 

deslocamento de estrangeiros para dentro e para fora de um país, cidade ou 

região” (Oliveira, 2002, p.35). 

Para a organização Mundial de Turismo (OMT) o turismo é entendido como 

sendo, “O fenômeno que corre quando um ou mais indivíduos se transladam a um 

ou mais locais diferentes de sua residência habitual por um período maior de 24 

horas e menos de 180 dias, sem participar dos mercados de trabalho e capital 

dos locais visitados” (OLIVEIRA, 2002, p.35).  

Por esse conceito entende-se que a pessoa visita um local diferente 

daquele de sua residência habitual, sem intenção de ocupação remunerada no 

mesmo e cuja permanência não devera ultrapassar o período de seis meses. A 

finalidade de viagem ser estritamente pessoal, férias, visita a amigos e parentes, 

não podendo receber qualquer remuneração ou residir no local visitado. 

Importante também destacar o conceito de Oliveira (2002), que vem de 

encontro à pesquisa em questão quando trata da oferta e da procura e da 

infraestrutura que o núcleo receptor deve possuir. Conforme o autor: 

O turismo atua como uma migração temporária acompanhada de 
transferência de renda. Envolve consumo efetuado fora do local de 
domicilio. De um lado, está à procura, que é o conjunto das pessoas com 
renda disponível para viajar. De outro lado, encontramos a oferta, um 
núcleo receptor dotado de infraestrutura de equipamentos, de bens e de 
serviços. Pressupõe-se a existência de um mercado turístico (OLIVEIRA, 
2002, p.33). 
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Nessa linha, outros autores definem o turismo sob um viés econômico, o 

que é o caso de Ignarra (1999), que o entende como sendo “o conjunto de 

serviços que tem por objetivo o planejamento, a promoção e a execução de 

viagens, e os serviços de recepção, hospedagem e atendimento aos indivíduos e 

aos grupos, fora de suas residências habituais” (ANDRADE apud IGNARRA, 

1999, p.24). A Autora evidencia também o turismo como um bem que atende a 

necessidade e desejo do viajante. Segundo ela:  

O turismo é uma combinação de atividades, serviços e indústrias que se 
relacionam com a realização de uma viagem: transporte, alojamento, 
serviços de alimentação, lojas espetáculos para atividades diversas e 
outros serviços receptivos disponíveis para indivíduos ou grupos que 
viajam para fora de casa (ANDRADE apud IGNARRA, 2003, P.14). 

 

Nesta abordagem, percebe-se que o turismo se destaca como uma das 

mais importantes economias do mundo. Nele ocorrem fenômenos de consumo, 

originam-se rendas criam-se mercados no qual a oferta e a procura se encontram. 

Os resultados do movimento financeiro decorrentes do turismo são 

expressivos e justificam que esta atividade seja incluída na programação da 

política econômica de todos os países. O turismo, que era para muitos uma 

atividade secundária, passou a receber a atenção especial em razão de ser uma 

fonte de receitas. (OLIVEIRA, 2005, P. 45). 

Entende-se assim que os moradores locais devem ser acolhedores 

prestativos e hospitaleiros, pois essas atribuições, gestos de acolhimento, para 

quem não está em seu ambiente habitual, são peças fundamentais para o retorno 

em outras ocasiões.  

Dito isto, vale ressaltar a adequação da infraestrutura para o bom 

recebimento dos visitantes e, neste caso, da sinalização para orientar e incentivar 

o turista a conhecer diversos pontos e atrativos nas localidades. 

 

1.5 TURISMO RECEPTIVO DE NOVO HAMBURGO 

 

Levando em consideração os conceitos apresentados anteriormente sobre 

turismo receptivo, observa-se que em Novo Hamburgo há uma tentativa de se 

iniciar um processo de recepção aos visitantes. No ano de 2007, foi construído no 
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centro da cidade, um receptivo turístico, com o objetivo de oferecer informações 

sobre Novo Hamburgo e recepcionar os visitantes. A infraestrutura composta de 

sanitários, sala de atendimento e sala de projeção proporciona ao visitante uma 

boa acolhida. Quanto a sua localização, segundo dados da Diretoria de Turismo 

do Município, há um bom número de visitantes, mas poderia ser maior se 

houvesse também outros receptivos na cidade, captando e oferecendo 

informações para os turistas que se utilizam da rodovia BR 116 para outros 

destinos, como a serra Gaúcha.  

O Planejamento e a Política Pública do turismo são de responsabilidade da 

Secretaria de Turismo (SEDETUR), órgão oficial da Prefeitura Municipal de Novo 

Hamburgo. Esta Secretaria atua em conjunto com o Conselho Municipal de 

Turismo (COMTUR). Atualmente, são oferecidos na cidade roteiros segmentados, 

como o histórico cultural, o religioso, roteiros de compras, rural e industrial, em 

consonância com as potencialidades de Novo Hamburgo. Os roteiros são 

comercializados por duas agências receptivas e oferecidos de forma institucional 

pela SEDUTUR. A seguir informações sobre a cidade e sua oferta de atrativo 

turístico. 

 

1.6 HISTÓRICO DE NOVO HAMBURGO 
 

No início da colonização alemã no estado, Novo Hamburgo fazia parte da 

colônia alemã de São Leopoldo. A região sul do Brasil, já antes da independência, 

era ponto de disputas entre Portugueses e Espanhóis. Estes utilizavam os 

habitantes como mão de obra escrava e praticavam a criação de gado. A 

colonização destas terras tinha interesses políticos, de garantir a posse destas e 

econômicos, como fonte de produção e trabalho manual. A proximidade do 

Império no Brasil com a Alemanha ajudou na vinda dos colonos alemães para cá. 

Estes chegaram em 22 de abril de 1824 no Rio de Janeiro, em 25 de julho foram 

para as regiões do Rio dos Sinos.2  

Em homenagem a imperatriz Dona Maria Leopoldina, a colônia ganhou o 
                                                 

2   A referência dos dados sobre Novo Hamburgo foram retirados dos folhetos 
informativos da cidade, da secretaria de desenvolvimento econômico e turismo, ano 2009. 
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nome de colônia Alemã de São Leopoldo, em 22 de setembro, dando início a um 

período de povoamento e colonização, formação de sociedade rural e 

concentração de pequenos povoados. Eram exercidas as atividades agrícolas, 

criadeira, administração das colônias, casas de comércios, artesanato, oficinas 

mecânicas, escolas, festas religiosas e cívicas. 

Dentro da colônia de Novo Hamburgo, eram produzidos alimentos para uso 

interno, mas ocorreram sobras da produção, então iniciou o comercio. 

Começaram a funcionar as primeiras casas comerciais, com artesãos e 

profissionais (ferreiro, marceneiro, tamanqueiro, tecelão). A atividade que mais se 

desenvolveu foi ligada ao couro. Aos poucos os produtos artesanais foram sendo 

substituídos pelos vendeiros, pois eram mais baratos, e melhores em função do 

aprimoramento da produção. Com isso, foram se formando povoados vilas e 

sedes de importantes municípios, sendo um deles, Novo Hamburgo, e dentro 

deste distrito havia o povoado chamado Hamburger Berg, e este povoado, em 

1850, tornou-se uma espécie de núcleo comercial, com infraestrutura urbana e 

vida social. Em 8 de maio de 1875, o povoado recebeu o nome Nossa Senhora de 

Hamburger Berg. Foram construídas rodovias, e uma ferrovia que vinha de Porto 

Alegre a Novo Hamburgo. Essa colônia passou a ser chamada assim, pelo fato de 

que, quando foram iniciadas as obras da estrada os ingleses que trabalhavam na 

Companhia Concessionária da estrada de ferro, referiam-se a “New Hamburg”, 

para indicar o ponto terminal da linha, por isso, passou a ser chamado de Novo 

Hamburgo. Em 05 de abril de 1927, a colônia de Novo Hamburgo se emancipou 

do município de São Leopoldo e se tornou município autônomo. 

Tendo a cidade se emancipado de São Leopoldo, sua industrialização se 

acelerou, tornando-se um dos pólos econômicos do Vale dos Sinos. Por muito 

tempo a indústria foi praticamente formada apenas pela cadeia coureiro-

calçadista, com várias empresas de destaque. 

O crescimento trazido pelo calçado atraiu inúmeros imigrantes, causando 

aumento no crescimento demográfico da cidade a partir da década de 60 e 

originado a maior parte dos problemas sociais. Embora a crise dos anos 90 tenha 

estancado o crescimento populacional hamburguense, acelerou os problemas 

mais graves da cidade como favelização, transporte insuficiente e deficiências na 

infraestrutura. 
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Atualmente a cidade busca diversificar sua economia; na indústria há o 

incremento da metal- mecânica; tem no setor de serviços uma das principais 

fontes de arrecadação; o comércio diversificado atrai consumidores da região; a 

marca capital nacional do calçado estimula o turismo que vem sendo um dos 

segmentos econômicos a ser efetivamente alcançado. 

 

1.7 ATRATIVOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO 
 

Segundo Ignarra (2003) o conceito de atrativo turístico é complexo, dado 

que a atratividade de certos elementos varia de um turista para o outro. Um 

museu sobre o fundador de uma cidade pode ter grande importância para os seus 

habitantes e nenhuma para seus visitantes. Um determinado santuário religioso 

pode ter grande atividade para adeptos de uma religião e nenhuma para outras. 

Dessa forma, os atrativos estão relacionados com as motivações de viagens dos 

turistas e a avaliação que os mesmos fazem desses elementos. É usual que 

elementos que compõe o cotidiano das pessoas que residem em certa localidade 

não lhes chamem a atenção e se mostrem extremamente atrativos para os 

visitantes que não participam deste cotidiano. 

Consolida-se aí a importância dos atrativos turísticos na cidade e, neste 

caso, a sua visitação. A seguir serão apresentados os atrativos de Novo 

Hamburgo e diagnóstico da sinalização dos locais. 

 

Bourbon Shopping 

Destaque do turismo comercial em novo Hamburgo, o Bourbon Novo 

Schopping possui mais de 160 lojas (conforme informações da Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Novo Hamburgo - CDL), oferecendo uma praça de 

alimentação rica em diversidades gastronômicas, o local é de grande visitação de 

moradores das cidades vizinhas. 
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Foto 9 - Bourbon Shopping Novo Hamburgo - RS 

 
Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 

 

Catedral São Luiz 

A primeira igreja foi construída em 1926 e a atual em 1950 em estilo 

romano basilical, possui em seu interior afrescos de Aldo Locatelli, Marcaino 

Schmitz, Emilio Sessa, Ilse Postali Schmidt e irmão Nilo. Destaque ao frontão, 

com duas torres com grandes arabescos e ao órgão de tubos ARBOHN. 

Foto 10 - Catedral São Luiz Gonzaga 

 
Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 

 

FENAC  

A FENAC surgiu a partir da idéia de alguns Hamburgueses de divulgar e 

propagar o setor coureiro-calçadista da cidade, para o restante do país. Com as 

condições favoráveis que a cidade obtinha, Bruno Petry e Paulo Sérgio Gusmão 

deram idéia ao Prefeito Martins Avelino Santini de construir um local para 

realização de festas e/ou feiras do calçado. Em 25 de maio de 1963, ocorreu 

então, a primeira Festa Nacional do Calçado. Com stands que ocupavam 4 mil 

metros quadrados de pavilhão, com muitas atrações (PETRY, 1963, p.51). 

Atualmente a FENAC é um complexo turístico que conta com o Parque de 
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exposições que possui 36.399 m de área construída, com área de exposição de 

29.597m, sendo 28967m totalmente climatizados. No local ocorrem diversas 

feiras, como a Feira Internacional de Máquinas (FIMEC), Couros e Componentes 

para Calçados (Couro Visão), feira que apresenta as últimas tendências em 

matérias-primas e componentes para calçados, acessórios, vestuário e artefatos; 

Mostratec e o Salão de Inovação, feiras da área de tecnologia; a Festa Nacional 

do Calçado, uma releitura das primeiras feiras do calçado, entre outros eventos 

que ocorrem durante o ano. 

 
Foto 11 - Feira Nacional do Calçado (Fenac) 

 
Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 

 

Fundação Ernesto Frederico Scheiffel 

Construído em 1890, por Adão Adolfo Schmitt, o casarão em estilo 

neoclássico onde atualmente funciona a Fundação Scheffel serviu a comunidade 

de diferentes formas: como residência, como local de eventos culturais, como 

casa comercial e até como hospital. Inteiramente restaurado pelo Município, ele 

hoje abriga mais de 400 obras de Ernesto Frederico Schefel, constituindo-se 

numa das maiores pinacotecas do mundo entre as compostas por obras de um 

mesmo artista. Os quadros expostos nos três pisos do casarão, erguido no fim do 

século XIX, com características neoclássicas, são apresentados obedecendo á 

ordem cronológica de criação e estão agrupados conforme temática e técnicas 

utilizadas para sua execução. No primeiro piso, estão os quadros que marcaram 

sua fase inicial, de sua adolescência até seus 22 anos. Algumas são de caráter 

regionalista, justamente por retratarem os lugares, a região que deu origem a sua 

carreira. No segundo piso, encontram-se as obras que participam de vários salões 

de Belas Artes do Rio de Janeiro, na busca do ¨Prêmio de Viagem ao 
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estrangeiro¨. São obras do gênero épico, simbolista, e do realismo poético. 

Finalmente, no terceiro piso encontram-se obras de sua fase na Europa3. 

 
Foto 12 - Fundação Ernesto Frederico Scheiffel 

 
Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 

 

Igreja da Ascensão 

A Igreja da ascensão foi inaugurada no dia 7 de outubro de 1951. 

Localizada no Centro, ela se destaca pelo estilo neogótico. O projeto foi 

concebido pelo Arquiteto Siegfried Costa, que incluiu características góticas 

semelhantes às igrejas deste mesmo estilo construídas na Europa, entre os 

séculos XII e XIV. Tais semelhanças podem ser observadas tanto no seu interior, 

como nos vitrais, as janelas compridas e estreitas, as abóbadas sustentadas por 

uma cruzaria ogival. No seu interior, como a grande torre, que abrigam dois sinos 

e órgãos de tubos da ARBOHN, alem da iluminação noturna, os contrafortes que 

sustentam a obra e as portas principais com arqueovoltas. Todos esses 

elementos conseguem manter um equilíbrio entre si, não existe sinalização 

indicativa4. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

3 
Disponível em: <Wikimapia.org/786963/pt/fundação-Frederico-Ernesto-Scheffel>. Acesso em 09 de maio 

de 2015. 

4
 Disponível em: <www.ascensão.gor.br/site 
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Foto 13 - Igreja da Ascenção 

 
Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 

 

Igreja dos três Reis Magos  

Foi a primeira igreja a se instalar na cidade. O nome foi dado ao devido a 

sua inauguração ter ocorrido no dia alusivo aos três Reis Magos, em 1833. Até 

hoje a igreja ostenta o relógio que serviu de referência para os moradores de 

Novo Hamburgo no início do século passado, não existe sinalização indicativa. 

Foto 14 - Igreja dos Três Reis Magos 

 
Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 

 

Igreja Nossa Senhora da Piedade 

A antiga capela foi construída entre 1850 e 1886. A atual construção é de 

1936. É rica em pintura paretal e possui órgão de tubos da ARBOHN. A igreja é 

muito concorrida na cidade para realização de casamentos e batizados, não 

existe sinalização indicativa. 

 

 
 
 



42 

 

 
Foto 15 - Igreja Nossa Senhora da Piedade  

 
Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 

 

Lomba Grande  

É o bairro Rural de Novo Hamburgo, possui área de 156 km, num total de 

2/3 da área do município. É considerado zona de proteção ambiental, onde o 

banhado do Rio dos Sinos é extremamente importante para a preservação do 

ecossistema, tanto da fauna, como da flora. Lomba Grande também abrigou os 

primeiros imigrantes alemães que se instalaram na Feitoria do Linho Cânhamo, 

na época pertencente ao município de São Leopoldo. Hoje se constitui num dos 

principais pontos de visitação da cidade, onde os atrativos naturais do bairro junto 

aos empreendimentos voltados para o lazer e o turismo atraem diversos 

visitantes. São hípicas, sítios de lazer, balneários, centro de educação ambiental, 

que permitem aos turistas o desfrute de atividade ao ar livre, como cavalgada, 

turismo de aventura, contato com os animais, recreação em piscinas, 

montanhismo, ciclismo, entre uma série de outras atividades. Também é em 

Lomba Grande que são acolhidos os hortifrutigranjeiros sem agrotóxicos que 

abastecem as feiras do produtor rural na cidade e algumas propriedades de 

agricultura familiar e cooperativa produzem produtos coloniais e integrais. Há 

também o Turismo Ecológico, com visitação aos sítios de lazer, as hípicas, 

caminhadas e o Turismo de Aventura, com atividades como trilhas de jeep e 

rallyes o os skates de velocidade. Há restaurante que oferece a comida colonial 

com produtos frescos do próprio bairro, que também possui diversos atrativos 

culturais, como igrejas, cemitérios e um roteiro que contempla visitação a sítios 

comerciais e parques, sinalização precária. 
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Foto 16 - Lomba Grande 

 
 Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 

 

Magalhães Calvet- Rua do Calçado 

Destaque do turismo comercial em Novo Hamburgo, a Rua Magalhães 

Calvet, no centro de Novo Hamburgo, reúne em torno de 35 lojas de produtos 

coureiro-calçadista. É considerada na capital do calçado o maior centro de 

compras desse produto, não existe sinalização indicativa. 

 

Foto 17. Rua do Calçado 

 
Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 

 

Monumento do Imigrante 

É o mais antigo da cidade. Foi construído em 1927, em comemoração ao 

centenário da imigração Alemã. As famílias Mentz e Strasburger fizeram a doação 

do lote para a Associação do monumento do imigrante, localizado na sociedade 

Aliança. O monumento tem forma octagonal diferenciado em quatro planos, com 

um alpendre com colunas circulares, no pavimento térreo, em torno da torre 

central de vinte e três metros de altura. A escadaria interior da acesso às escadas 

que ficam às alturas de 6 e 14 metros respectivamente. Os dois últimos 

pavimentos formam a cobertura, não existe sinalização indicativa. 
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Foto 18 - Monumento do Imigrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 

 

Monumento ao Sapateiro 

Este monumento é uma homenagem aos operários das fabricas de 

calçados. A obra do artista Flávio Scholles, inaugurada em maio de 1979, é uma 

critica social a forma como os trabalhadores desempenhavam sua jornada 

semanal. Os operários são representados em seis figuras humanas estilizadas, 

sob um relógio de oito de oito horas, a frente de uma linha de produção de 

calçados. O monumento está localizado na rótula do colégio Pio XII, entre as ruas 

Nações Unidas, Nicolau Becker e José do Patrocínio. 

 
 

Foto 19 - Monumento do Sapateiro 

 
Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 

 

Museu Comunitário Casa Schmitt Presser 

Instalado em prédio tombado pelo patrimônio Histórico Nacional, abriga a 

reconstituição de uma antiga venda de Colônia e da residência do imigrante João 
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Pedro Schmitt, considerado o fundador da cidade de Novo Hamburgo. Teve a sua 

preservação defendida por iniciativa do artista Ernesto Frederico Scheffel a partir 

de 1975, obtendo recursos com a associação dos profissionais Liberais 

Universitários do Brasil. Mantém o atendimento às escolas, eventos de música, 

exposições temporárias e apoio à pesquisa histórica. A efetiva restauração 

ocorreu no inicio dos anos 90, liderado por movimento comunitário com recursos 

da Municipalidade.  

A “venda” de Joann Peter Schmitt, que funcionava no salão, neste andar da 

casa, era um dos mais importantes estabelecimentos comerciais da região. Sua 

influência abrangia, praticamente, toda a colônia de São Leopoldo. Funcionava o 

armazém de secos e molhados, drogaria, armarinho, papelaria, bar, casa de 

ferragens e, pelo tipo de relação que se estabelecia entre o vendeiro, seus 

fornecedores e fregueses também como agência “bancaria”.  A casa de Joann 

Peter Schmitt foi construída na primeira metade do século XIX. Constitui-se num 

dos mais antigos exemplares do Rio Grande do Sul, de arquitetura enxaimel, 

características das áreas de imigração germânica. Neste sistema construtivo, as 

paredes são formadas por um tramado de madeira onde as peças horizontais, 

verticais e inclinadas são encaixadas entre si e os vãos, posteriormente, são 

preenchidos com taipas, adobe, pedra ou tijolo. Esta casa é notável por ser uma 

das únicas construções em enxaimel, no estado, onde há remanescentes de taipa 

nas vedações nas paredes externas. Internamente, a maior parte das paredes, 

também, foi assim construída. As peças estruturais são madeira falquejada, 

demonstrando sua antiguidade. 

 
 

Foto 20 - Museu Comunitário Casa Schimitt Presser 

 
Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 
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Museu Nacional do Calçado 

Fundado em 23 de setembro de 1999, o museu Nacional do Calçado 

mantém uma exposição permanente, localizado na universidade Feevale, com 

calçados e artefatos de couro de várias épocas. Conta a história do calçado e 

suas origens, revisitadas por meio de clássicos reconstruídos por estilistas da 

região. Possui uma galeria com calçados de personalidades brasileiras, entre 

atletas, escritores, estilistas. Atualmente conta com um acervo 18.000 peças que 

é apresentado no museu de exposições temáticas. É um espaço destinado a 

resgatar a história e a cultura do setor coureiro calçadista da região, servindo de 

laboratório para novos designers do calçado. 

 

Foto 21 - Museu Nacional do Calçado 

 
http://couturelab.blogspot.com.br/2012/07/museu-nacional-do-calcado.html 

 

Praça do imigrante 

A Praça 14 de julho, que passou a ser chamada de ¨Praça do Imigrante¨, 

sofreu em seu aspecto físico a lei de transformação permanente. Desde a 

emancipação municipal, em 1927, quando somente era um descampado 

abandonado, até os anos 90, ganhou obras em praticamente todas as 

administrações municipais. Todas as modificações tiveram o mesmo intuito: torná-

la agradável. Há um estudo que está sendo realizado atualmente a fim de torná-la 

um espaço para eventos na cidade. Na Praça há bancos para contemplar o 

comércio local e monumentos à Paz, ambas as obras do artista Marciano 

Schmitz. 
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Foto 22 - Praça do Imigrante 

 
Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 

 

Parque Floresta Imperial e Monumento à Bíblia 

O nome Floresta Imperial vem do Alemão ¨Kaiserwald¨ e foi denominado 

devido ao fato de o local, anteriormente chamado de Rincão do Euzébio, ter sido 

servido de descanso ao Imperador Dom Pedro II e sua comitiva quando em visita 

ao Rio Grande do Sul. No parque público há um grande espaço para lazer e 

churrasqueiras, no centro do parque está o monumento à Bíblia, obra do artista 

Marciano Schmitz, que representa uma homenagem à universidade de credos, 

religiões e correntes religiosas. Na base, o triangulo de Pedras, nos leva a pensar 

na Trindade Divina, sobrepondo-se ao chão de base circular, que pode ser 

entendido como livro Bíblia (KERN, 2002). 

 

Foto 23 - Parque Floresta Imperial 

 
Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 
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Foto 24 - Parque Floresta Imperial (Monumento a Bíblia) 

 

Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 

 

Santuário das Mães 

Local sagrado para peregrinações com capela onde são realizadas missas 

e cultos ecumênicos. No mês de maio ocorre a consagrada Caminhada das 

mães; na sexta feira santa, a procissão do Cristo Morto; no mês de dezembro, a 

caminhada da imaculada conceição. Além destas caminhadas somam-se outras 

romarias que ocorrem durante o ano. 

 

Foto 25 - Santuário das Mães 

 
Fonte: Próprio Autor (Tirada em 18.04.2015) 

 

Mapa do Estado do Rio Grande do Sul 

O ponto vermelho representa Novo Hamburgo no Estado do Rio Grande do sul 
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Mapa 01 – Mapa do rio Grande do sul 

 
Fonte: http://www.viagemdeferias.com/mapa/rio-grande-do-sul/2.5 PLANEJAMENTO TURÍSTICO 

 

Para desenvolver o turismo numa cidade é preciso, além de infraestrutura, 

ter um planejamento que direcione para o desenvolvimento turístico. De acordo 

com Ruschmann. 

O planejamento é uma atividade que envolve a intenção de estabelecer 
condições favoráveis para alcançar objetivos propostos. Ele tem por 
objetivo o aprovisionamento de facilidades e serviços para uma 
comunidade atendam seus desejos e necessidades (RUSCHMANN, 
2002, P.83). 

 

Por sua vez, Bissoli (1999) entende que o planejamento turístico é: 

[...] um processo que analisa a atividade turística de um determinado 
espaço geográfico, diagnosticando seu desenvolvimento e fixando um 
modelo de atuação mediante o estabelecimento de metas, objetivos, 
estratégias e diretrizes com as quais se pretende impulsionar, coordenar 
e integrar o turismo ao conjunto macroeconômico em que esta inserido 
(BISSOLI, 1999, p.34). 

 

O planejamento turístico é fundamental para que os interessados se 

engajem no processo, desde o levantamento de dados até a discussão sobre 

prioridades e propostas de ação para que o plano atenda aos anseios dos 

empresários ou gestores públicos. Para Braga (2007) é importante destacar este 

papel: 

São os funcionários da empresa ou comunidade local que conhecem os 
principais problemas; portanto, se forem capacitados para ter um olhar 
de planejador, tornar-se-ão elementos fundamentais para a realização do 
planejamento e da implantação do plano. Além disso, se as pessoas que 
vão ser prejudicadas ou beneficiadas estiverem, efetivamente, 
integradas no processo de planejamento, poderão compreender melhor 
a causa e as consequências (BRAGA, 2007, p.20). 
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Nesse texto, a autora coloca que o turismo deve integrar e se desenvolver 

com a participação de todos, pois conhecem a cidade, seus problemas, devendo 

assim haver capacitações para que adquiram conhecimento para saber informar, 

receber visitantes e ter seus conhecimentos e experiências ampliados. Só assim 

saberão planejar e ajudar no processo de desenvolvimento turístico da cidade. 

Ao tratar de desenvolvimento como uma estratégia, deve-se entender que 

este é um processo complexo. “Desenvolvimento nada mais é que o crescimento 

de incrementos positivos no produto e na renda transformando para satisfazer as 

mais diversificadas necessidades do ser humano, tais como: saúde, educação, 

habitação, alimentação, lazer, dentre outro” (OLIVEIRA apud NITSCHE; TELES, 

2008, P.02). Para o turismo se desenvolver totalmente deve haver a participação 

pública, privada e a dos moradores locais, pois o desenvolvimento se dá a partir 

de um planejamento, ou seja, de uma organização, que consiste em legitima 

integração de ambos. O poder público deve se engajar para prestar melhorias à 

cidade, como revitalização de espaços púbicos, melhorias na infraestrutura, como 

a de ruas, praças, prédios histórico-cultural, bibliotecas, museus, estacionamentos 

próximos aos atrativos, sinalização, entre outros. 

Também é preciso que a comunidade tenha conhecimento e informações 

do planejamento turístico da cidade e, através de cursos, pessoas ligadas ao 

comércio, transporte urbano e órgãos públicos, possam apreender sobre atrativos 

turísticos e ter condições de passar essas informações aos turistas, 

desenvolvendo assim o turismo, gerando uma maior permanência do turista na 

cidade, além de aumentar o consumo no comércio e gerando novos empregos. 

 

1.8 INFRAESTRUTURA 
 

Para que o sistema turístico possa funcionar, é preciso que aos atrativos e 

ao empreendimento turístico empreendimentos turísticos acrescentem-se à 

infraestrutura, a disponibilidade de bens e serviços, a moradia, os transportes, 

serviços de saúde, as comunicações, a educação e a energia. Além dos 

investimentos de infraestrutura em linhas telefônicas, estradas, ferrovias, pontes, 

hospitais, represas, etc. (BOULLÓN, 2002). 
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BOULLÓN diz ainda, que além da infraestrutura, é necessário a 

superestrutura turística que compreende todos os organismos especializados, 

tanto públicos, como da iniciativa privada, encarregada de aperfeiçoar e modificar, 

quando necessário, o funcionamento de uma de cada das partes que integram o 

sistema, bem como harmonizar suas relações para facilitar a produção e a venda 

dos múltiplos e dispares serviços que compõem o produto turístico (BOULLÓN 

2002, p. 61).  

Um dos pontos fundamentais na infraestrutura diz respeito à sinalização 

turística, pois beneficia os habitantes e os turistas. Placas indicando a entrada 

principal da cidade, museus, rodovias, igrejas, atrativos, hotéis, restaurantes, 

facilitam a viajem, dispensando paradas desnecessárias, mostrando ao turista 

lugar a serem visitados, atraindo a curiosidade aumentando sua permanência na 

cidade. Facilitam seus deslocamentos durante a sua estadia, deixando sua visita 

mais tranquila, e com isso levarão uma impressão da cidade. É através de uma 

boa sinalização que o turista e qualquer pessoa têm condições de criar seu 

próprio roteiro. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Este estudo teve como objetivo geral analisar a sinalização indicativa de 

sentido de direção e turismo na cidade de Novo Hamburgo, localizada no estado 

do RS, a fim de verificar a percepção dos usuários quanto à sinalização nas vias 

em Novo Hamburgo. Quanto aos procedimentos de coleta de dados é definido 

como estudo de caso. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, pois a 

análise tem por base conhecimentos teóricos que permitem lhe atribuir 

cientificidade. O levantamento dos dados foi realizado no município de Novo 

Hamburgo, com enfoque na sinalização de indicação turística. Quanto às técnicas 

de análise de dados coletados utilizou-se a análise documental, de conteúdo 

(questionários). 

A metodologia usada para realização deste estudo teve por base a 

pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. Conforme Dencker, a pesquisa 

qualitativa: 

[...] procura aprimorar idéias ou descobrir instituições. Caracteriza-se por 
possuir um planejamento flexível envolvendo em geral levantamento 
bibliográfico, entrevista com pessoas experientes e análise de exemplos 
similares (DENCKER, 1998, p. 124). 

 

A pesquisa bibliográfica traz importante conteúdo previamente investigado 

por estudiosos da área e contribuirá para elaboração e construção de um parecer 

sobre o tema, além de comparar e relacionar conceitos e idéias de diferentes 

autores. 

Este estudo teve como objetivo analisar a sinalização indicativa de sentido 

e turística na cidade de Novo Hamburgo, através da coleta de dados e definidos 

como estudo de caso, avaliando a situação em maior profundidade. A análise tem 

por base conhecimentos teóricos que permite atribuir-lhe cientificidade.  

O estudo de campo se deu em três momentos distintos, sendo que, na 

primeira etapa foi realizado diagnóstico da atual sinalização existente no 

município, onde o pesquisador fez um levantamento das placas da cidade, 

através de fotografias nos principais atrativos turísticos baseados no Guia 

Brasileiro de Sinalização Turística (2001). 

O segundo momento entre os dias 01 e 04 de abril de 2015 compreendeu a 
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aplicação de questionário para uma amostra de 51 pessoas, contendo 10 

perguntas abertas e fechadas, indagando para profissionais do trânsito, 

moradores e visitantes da cidade, se são satisfeitos com a sinalização indicativa 

de turismo e serviços aplicada próximas aos atrativos turísticos e serviços como: 

hotéis, restaurantes, rodoviária e ao receptivo turístico. O público escolhido foi 

intencional, pois buscou-se investigar a opinião de profissionais do trânsito e 

visitantes. 

O terceiro momento compreendeu a aplicação de questionário semi 

estruturado ao secretário de turismo do município, este com o objetivo de coletar 

informações sobre a existência de projetos de sinalização turística no município e 

sua percepção sobre a sinalização turística vigente na cidade. O questionário foi 

direcionado ao gestor, por este detentor desta informação. 

Após a coleta de dados foi realizada a análise e interpretação das 

informações, com o objetivo de responder da melhor forma o problema da 

pesquisa. 

A seguir, a análise dos dados coletados referente ao diagnóstico da 

sinalização e análises referentes aos questionários e analise geral, com o 

resultado da pesquisa. 

 

2.1 COLETA DE DADOS    
 

Em conformidade com Lakatos e Marconi (1992), a coleta de dados é a 

etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e 

das técnicas selecionadas. Dessa forma, o pesquisador registra, analisa e 

interpreta de maneira minuciosa os resultados para que seja evitado o 

desperdício de tempo e haja facilidade na continuação do trabalho. 
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3 ANÁLISES DA PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta as análises finais da pesquisa sobre o tema 

considerando a sinalização indicativa atual de trânsito, qual a importância da 

melhoria no sistema viário do tipo de sinalização indicativa turística para o 

Município de Novo Hamburgo? Relacionando aos referenciais teóricos abordados 

no primeiro e segundo capítulo. A primeira análise compreende um estudo 

diagnóstico feito pelo pesquisador sobre a atual situação da sinalização em Novo 

Hamburgo, sob o referencial do Guia Brasileiro de Sinalização Turística (2001). A 

segunda análise ao resultado dos questionários, onde visitantes, moradores, 

profissionais do trânsito secretario de turismo do município apresentam suas 

impressões sobre a atual sinalização da cidade. A terceira e última análise soma 

a estes resultados para a conclusão. 

 

3.1 ANÁLISES REFERENTES AO DIAGNÓSTICO DA SINALIZAÇÃO 
 

Serão tomadas por base das análises as entradas da cidade e sua 

indicação para atrativos e equipamentos turísticos, de acordo com a orientação 

dada pelo Guia Brasileiro de Sinalização Turística (2001), quando indica que a 

sinalização turística deve democratizar os acessos aos atrativos culturais e 

naturais nas cidades. O que vem de encontro às idéias de Andrade (1999) e 

Oliveira (2002), de que o turismo receptivo visa atender às expectativas dos 

indivíduos e que a infraestrutura do núcleo receptor é imprescindível para receber 

visitantes. 

 

 Perfil dos pesquisados 

Foi aplicado questionário a 51 pessoas formando o perfil dos pesquisados 

conforme a distribuição da amostra segundo, sexo, idade, escolaridade e 

profissão. 

 
 
 
 
 
 

 



55 

 

Gráfico 01 - Distribuição da amostra por Gênero 

 
Fonte: Pesquisa própria 

 

Pelo gráfico observa-se que 12 pessoas 24% da amostra são do sexo 

feminino e 39 pessoas 76% masculino. 

 
Gráfico 02 - Distribuição da amostra por Faixa Etária 

 
Fonte: Pesquisa própria 

 

A pesquisa demonstra que a faixa etária em que se encontra o maior 

número de pessoas 33% esta entre 40 a 49 anos da amostra, 31% encontram-se 

na faixa entre 30 e 39 anos, 24% encontram-se entre 50 e 65 anos, 10% 

encontram-se entre 18 a 29 anos e 2% idade maior que 65 anos. 

 

Gráfico 03 - Distribuição da amostra por Escolaridade 

  
Fonte: Pesquisa própria 
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Observa-se que no gráfico que 25% da amostra possuem ensino superior, 

55% ensino médio e 12% pós-graduação. Apenas 8% da amostra possuem 

ensino fundamental. 

 

Gráfico 04 - Distribuição da amostra por Profissão 

 
Fonte: Pesquisa própria 

 

Os pesquisados responderam de forma aberta, 45% representam 

profissionais da área do trânsito. 

 
Gráfico 05 - Distribuição da amostra por Habilitados 

 
Fonte: Pesquisa própria 

98% são habilitados. 

 

Gráfico 06 - Distribuição da amostra por Local de residência 

 
Fonte: Pesquisa própria 
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O gráfico apresenta que 65% residem em Novo Hamburgo e 35% residem 

em outras cidades. 

 

Gráfico 07 - Distribuição da amostra por Visitantes 

 
Fonte: Pesquisa própria 

 

O gráfico apresenta que 56% dos visitantes consideram à sinalização 

satisfatória e 44% consideram a sinalização insuficiente. 

 

 

Tabela 4 – Impressão Quanto à Sinalização dos Atrativos 

Atrativos  Muito 
satisfeito 

Satisfeito Insatisfeito Não 
opinaram 

Entrevistados Total 

Catedral São Luiz 
Gonzaga 

5,88% 27,45% 41,17% 25,5% 51 100% 

Centro Histórico 0 31,37% 37,25% 31,38% 51 100% 
Comércio 
Calçadista 

5,88% 29,41% 37,25% 27,46% 51 100% 

Igreja da 
Ascensão 

1,96% 29,41% 35,29% 33,34% 51 100% 

FENAC- FNC 13,72% 52,94% 11,76% 21,58% 51 100% 
Lomba Grande 11,76% 43,13% 27,45% 17,66% 51 100% 
Monumento do 
Sapateiro 

5,88% 25,49% 41,17% 27,46% 51 100% 

Monumento do 
Imigrante 

7,84% 17,64% 43,13% 31,39% 51 100% 

Parque Floresta 
Imperial/ M. Bíblia 

1,96% 31,37% 37,25% 29,42% 51 100% 

Santuário Das 
Mães 

5,88% 52,94% 31,37% 9,81% 51 100% 

Shopping 17,64% 25,49% 43,13% 13,74 51 100% 

 

Pelo quadro se pode observar que dos 51 entrevistados, encontram-se 

satisfeitos com a sinalização de indicação de atrativo turístico em relação aos 
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atrativos FENAC, Lomba Grande, Santuário das Mães e insatisfeitos com a 

sinalização para Catedral São Luiz Gonzaga, Centro Histórico, Comércio 

Calçadista, Igreja da Ascensão, Monumento do Imigrante, Monumento do 

Sapateiro e Parque Floresta Imperial. 

 
Tabela 5 – Impressão Quanto à Sinalização dos Serviços 

 
 

O quadro evidencia que dos 51 entrevistados, consideram insatisfeitos com 

a sinalização indicativa para o acesso a serviços de restaurantes, rodoviária e 

receptivo turístico. 

Para que haja de fato essa democratização nos acessos é necessário que 

os mesmos se apresentem com condições para que os visitantes possam 

localizar-se, onde a estrutura das estradas, das vias urbanas e de circulação são 

pré condições para se desenvolver o turismo (DE ROSE, 2002). 

Observa-se, através das respostas dos questionários, que maioria dos 

usuários dessa sinalização, entre moradores da cidade e visitantes apontaram em 

suas respostas a insuficiência de placas pela cidade, resposta justificada no 

diagnóstico avaliado pelas fotografias e pelos questionários aplicados, quando 

aponta a falta de sinalização em diversos locais. 

A falta de placas indicativas, especificamente quanto aos atrativos 

turísticos à sinalização não cumpre seu papel, os atrativos considerados melhores 

sinalizados pelos visitantes e moradores são aqueles de fácil localização, FENAC 

e Santuário das Mães, sinalizada no acesso pela rodovia BR116 e RS 239. 

Conforme os dados coletados pelos questionários ambos, visitantes, 

moradores, profissionais do trânsito e o secretário de turismo responderam que 

Novo Hamburgo não possui sinalização turística adequada, o que também foi 

Serviços Muito 
satisfeito 

Satisfeito Insatisfeito Sem 
condições 
de opinar 
(não Visitei) 

Entrevistados  Total 

Hotéis 0 39,21% 33,33% 27,45% 51 100% 
Restaurantes 1,96% 41,17% 43,13% 13,72% 51 100% 
Rodoviária 1,96% 25,49% 50,98% 21,56% 51 100% 
Receptivo 
turístico  
Informações 

1,96% 27,45% 49,01% 21,56% 51 100% 
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evidenciado no diagnóstico da sinalização realizado neste estudo. No questionário 

realizado com o secretário de turismo da prefeitura municipal, este apontou que 

Novo Hamburgo não possui uma sinalização adequada nas entradas da cidade, 

nem nos atrativos turísticos, confirmando a hipótese desta pesquisa que teve 

como objetivo analisar a sinalização indicativa de turismo, sua importância para 

os deslocamentos dos usuários. 

Para o turismo se desenvolver totalmente deve haver a participação 

pública, privada e a dos moradores locais, pois o desenvolvimento se dá a partir 

de um planejamento, ou seja, de uma organização, que consiste em legitima 

integração de ambos. O poder público deve se engajar para prestar melhorias à 

cidade, para atrair turistas e visitantes, propiciando o desenvolvimento da cidade. 

Dessa forma pode-se observar que há necessidade de melhoria no sistema 

viário de sinalização indicativa turística no município de Novo Hamburgo. 

Destaca-se que também é necessário investir em capacitações às pessoas 

ligadas ao comércio, transporte urbano e órgãos públicos, para que possam 

apreender sobre atrativos turísticos e ter condições de passar essas informações 

aos turistas, desenvolvendo assim o turismo, gerando uma maior permanência do 

turista na cidade, além de aumentar o consumo no comércio e gerando novos 

empregos. 

Este estudo serve para sensibilizar os gestores públicos municipais, para 

que efetuem melhorias no sistema viário, que é notório o anseio dos moradores, 

visitantes e turistas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nos tempos contemporâneos, observa-se nos seres humanos a 

necessidade de viajar motivados por diversas razões, pela curiosidade, para 

adquirir novas experiências, por motivos religiosos, econômicos, etc. Na busca de 

novos destinos, com ocasiões que não lhe são habituais e que solicitam uma 

atenção especial. 

Para alcançar o objetivo de sua viajem com eficácia, necessita-se de 

sinalização que oriente e facilite a comunicação, feita por meio de placas 

indicativas orientando o caminho até seu destino. 

É natural certo fascínio ao encontrar um lugar novo como: paisagens, ruas, 

praças, prédios, igrejas entre outros. Se a cidade possuir uma sinalização 

apropriada indicando os atrativos, serviços, restaurantes, o turista além de se 

localizar, pode vir a permanecer por mais tempo no local, atraído muitas vezes 

pela curiosidade. Além disso, é preciso ter uma infraestrutura, a cidade precisa 

estar preparada para receber o turista, a comunidade precisa ser hospitaleira, 

para que o turista se sinta bem e queira voltar. 

O referencial teórico abordou a sinalização indicativa de orientação de 

destino de acordo com o manual Brasileiro de sinalização vertical de indicação de 

2010, publicado pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) que orienta as 

diretrizes para aplicabilidade da sinalização no sistema viário. 

O Guia Brasileiro de Sinalização, lançado em dezembro de 2001, 

juntamente com o instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o 

Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) e o Instituto Brasileiro de 

Turismo – EMBRATUR estabelece os critérios e normas para a elaboração dos 

projetos de sinalização, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro de 

Trânsito, visa atender a crescente solicitação da sociedade por uma sinalização 

que democratize o acesso aos atrativos culturais e naturais. A finalidade da 

sinalização também é orientar os usuários, direcionando-os e auxiliando-os a 

atingir os destinos pretendidos. 

Ao longo desse estudo, identificou-se a situação atual da sinalização 

turística de Novo Hamburgo, principalmente relacionada com as entradas da 
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cidade pela BR 116 e pela RS 239, assim como também seus principais atrativos 

turísticos e relatar a importância dos mesmos para o desenvolvimento do turismo. 

Evidenciou-se que as regras previstas na legislação de trânsito, quando 

utilizadas de forma correta, conforme previsão legal, descrita no manual de 

sinalização, certamente atende as necessitadas e guiarão os visitantes / turistas a 

chegarem aos destinos desejados. 

De acordo com a pesquisa realizada, constatou-se pelas respostas dos 

respondentes que há ineficiência na sinalização indicativa de turismo. 

Tendo em vista que a cidade de Novo Hamburgo é conhecida como capital 

nacional do calçado, pois promove feiras em torno do calçado, tem-se a 

oportunidade de conquistar o turista a permanecer na cidade, por mais tempo. 

Para isso o município precisa apresentar ao visitante, praças bonitas, com flores, 

calçadas arrumadas, cidade limpa, uma boa segurança, sinalização indicando 

seus atrativos, serviços e hospitalidade e está em constante processo de melhoria 

sobre todos os aspectos. 

Após as análises teóricas e resultados encontrados, através da pesquisa 

de campo, foi possível realizar um diagnóstico, através de fotografias e aplicação 

de questionários. Ficou evidenciado a carência da sinalização indicativa de 

atrativos turísticos, que objetiva apontar os caminhos para circulação com clareza 

através de pictogramas aplicados em placas com elementos, em que devem 

apresentar, legalidade, padronização, elementos de composição e mensagens, 

estando dispostos em placas de fácil visualização. 

As placas indicativas, de sentido de direção e turísticas têm um papel 

fundamental e importante para o desenvolvimento do turismo de uma cidade.  

Observou-se através do questionário aplicado ao secretário de turismo do 

município de Novo Hamburgo que a administração está projetando melhorias 

nesta sinalização. Quando perguntado “em termos de sinalização indicativa de 

direção e indicativa turística a prefeitura tem algum projeto para essa 

administração?”. O respondente relatou que “a implantação de um grande projeto 

depende de alto valor de recursos. Estamos implantando conforme a liberação de 

recursos próprios da prefeitura e recursos oriundos de convênios com o Governo 

Federal, que está em tramite na Caixa Econômica Federal um projeto de 

complemento de sinalização para a cidade de Novo Hamburgo. Observo ser 
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importante um projeto de sinalização para toda a cidade, antes de implantar a 

instalação. Precisamos saber que uma sinalização depende da outra, para chegar 

e sair de um local”. 

Conclui-se que pela percepção dos usuários que responderam esta 

pesquisa, 51 % consideraram que a sinalização indicativa turística é insuficiente e 

que há uma preocupação pelo responsável pelo turismo do município de Novo 

Hamburgo em implantar melhorias na sinalização, que atenderá o objetivo deste 

estudo. 

As limitações na complementação da referida sinalização foi fundamentada 

pelo gestor municipal pela falta de recursos para esta destinação. 

A hipótese da pesquisa se confirma, pois o resultado deste estudo apontou 

pelo público respondente entre os moradores, turistas, profissionais do trânsito e 

o gestor municipal, que a sinalização indicativa dos atrativos turísticos e serviços 

da cidade de Novo Hamburgo são poucos ou inexistentes se tornando 

ineficientes, dificultando o acesso a estes locais de atrativos turísticos.  

Sendo assim, pode-se afirmar a importância na melhoria no sistema viário 

do tipo de sinalização indicativa turística para o município de Novo Hamburgo. 

Este tipo de estudo é fundamental para sensibilizar os gestores públicos 

para que providenciem sinalização de acordo com o Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito, objetivando facilitar os deslocamentos nos trajetos em 

seus atrativos turísticos. O assunto discutido, portanto, não se encerra, e fica a 

sugestão para outros estudos acerca do tema proposto. 
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
SUL 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

PROGRAMA DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO – PNAP/UAB 

 

 

PREZADO SENHOR    

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa Acadêmica de Trabalho de 
Conclusão do Curso de Gestão Pública Municipal e tem como objetivo estudar a 
sinalização Turística no município de Novo Hamburgo sua opinião é muito 
importante para a realização deste trabalho. Portanto, conto com a sua 
colaboração, respondendo o questionário abaixo. 

 

1. Empresa: Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo 

2. Profissão: Secretário de Turismo 

3. Como você considera a sinalização Turística de Novo Hamburgo? 

(  ) Muito Satisfatória  (  ) Satisfatória  (X) Insuficiente 

 

Por quê? A sinalização destes locais é muito deficitária, já investimos em 
um grande projeto de sinalização turística para Novo Hamburgo junto a BR 
116 e RS 239. Quando se instala uma sinalização é necessário que se 
tenha continuidade para a sinalização instalada. Encaminhamos solicitação 
ao Governo Estadual, para complemento à sinalização existente na RS 
239, mas ainda não fomos contemplados.  

4. Em sua opinião qual a importância da sinalização turística para o 
desenvolvimento de Novo Hamburgo? 

A sinalização turística é muito importante para o desenvolvimento do turismo de 
Novo Hamburgo e qualquer outra Cidade. Mesmo que contamos com outros 
meios eletrônicos para informações, mas a sinalização aérea é indispensável.  
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5. Como é realizada manutenção da referida sinalização? 

Não respondeu 

6. Você já se deslocou para algum destes atrativos. Em caso de positivo, qual 
sua impressão quanto à sinalização dos mesmos: 

 

Atrativos  Muito 
satisfeito 

Satisfeito Insatisfeito Sem 
condições 
de opinar 
(não Visitei) 

Catedral São Luiz 
Gonzaga 

  X  

Centro Histórico   X  

Comércio Calçadista   X  

Igreja da Ascensão   X  

FENAC- FNC  X   

Lomba Grande   X  

Monumento do 
Sapateiro 

  X  

Monumento do 
Imigrante 

  X  

Parque Floresta 
Imperial/ M. Bíblia 

  X  

Santuário Das Mães  X   

Shopping   X  
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7. Quanto aos serviços abaixo, como você considera a sinalização para acesso 
aos mesmos: 

Muito 
satisfeito 

Satisfeito Insatisfeito Sem 
condições 
de opinar 
(não Visitei) 

Hotéis   X  

Restaurantes   X  

Rodoviária   X  

Receptivo turístico  

Informações 

  X  

 

8. Em termos de sinalização indicativa de Direção e Indicativa Turística a 
Prefeitura tem algum projeto para essa administração? 

A implantação de um grande projeto depende de alto valor de recursos. Estamos 
implantando conforme a liberação de recursos próprios da Prefeitura e recursos 
oriundos de convênios com o Governo Federal, que esta em tramite na Caixa 
Econômica Federal um projeto de completo de sinalização para a Cidade de Novo 
Hamburgo. Observo ser importante um projeto de sinalização para toda a cidade, 
antes de implantar a instalação. Precisamos saber que uma sinalização depende 
da outra, para chegar e sair de um local. 
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APÊNDICE B 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
SUL 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

PROGRAMA DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO – PNAP/UAB 

 

 

 

PREZADO SENHOR  

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa Acadêmica de Trabalho de 
Conclusão do Curso de Gestão Pública Municipal e tem como objetivo estudar a 
sinalização Turística no município de Novo Hamburgo sua opinião é muito 
importante para a realização deste trabalho. Também não é preciso identificar-se. 
Portanto, conto com a sua colaboração, respondendo o questionário abaixo. 

 

1.Sexo: 

(   ) masculino   (   ) Feminino 

 

2.Possui Carteira Nacional de Habilitação? 

(   ) Sim    (   ) Não    

 

3.Idade: 

(  ) Menor de 18 anos         (   ) De 40 a 49 anos 

 

(   ) De 18 a 29 anos           (   ) De 50 a 65 anos 

 

(   ) De 30 a 39 anos           (   ) Mais de 65 anos 
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4.Nível de escolaridade 

(   ) Ensino Fundamental        (   ) Ensino Médio 

 

(   ) Ensino Superior               (   ) Pós Graduação  

 

5.Profissão:__________________________________________________
_______ 

6.Qual sua cidade de 
residência?________________________________________ 

7.Caso não seja residente de novo Hamburgo, quanta vez já visitou o 
município? 

(   )1 vez  (   ) 2 vezes   (   )3 vezes   (    ) + de 3 vezes 

 

8. Caso não seja residente de novo Hamburgo, como você considerou a 
sinalização de acesso à cidade vindo de seu destino? 

(   ) Muito Satisfatória     (   ) Satisfatória   (   ) Insuficiente 
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9. Você já se deslocou para algum destes atrativos. Em caso de positivo, 
qual sua impressão quanto à sinalização dos mesmos: 

 

Atrativos  Muito 
satisfeito 

Satisfeito Insatisfeito Sem 
condições de 
opinar (não 
Visitei) 

Catedral São Luiz 
Gonzaga 

    

Centro Histórico     

Comércio Calçadista     

Igreja da Ascensão     

FENAC- FNC     

Lomba Grande     

Monumento do 
Sapateiro 

    

Monumento do 
Imigrante 

    

Parque Floresta 
Imperial/ M. Bíblia 

    

Santuário Das Mães     

Shopping     
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10.Quanto aos serviços abaixo, como você considera a sinalização para 
acesso aos mesmos: 

 

Muito 
satisfeito 

Satisfeito Insatisfeito Sem 
condições de 
opinar (não 
Visitei) 

Hotéis     

Restaurantes     

Rodoviária     

Receptivo turístico  

Informações 

    

Comentários. 
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APÊNDICE C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
SUL 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

PROGRAMA DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO – PNAP/UAB 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública Municipal – 

Especialização em Gestão Pública Municipal – Pesquisa: “A IMPORTÂNCIA 

NA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO INDICATIVA TURISTICA PARA O 

MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO”. 

Orientação: Prof. Eber Marzulo 

Tutora: Michelle Nascimento da Silva 

Aluno: Rogerio Carlos Ribas Bittencourt 

 

Prezado(a), 

 

Você será entrevistado pelo fato de ser o Gestor(a) de Turismo de Novo 

Hamburgo. Suas respostas ajudarão a compor uma análise de como diagnosticar 

a sinalização de indicação turística da cidade de Novo Hamburgo. 

Essa pesquisa é orientada pelo Prof. Eber Marzulo, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e é parte da formação no Curso de 

Especialização em Gestão Pública Municipal. 

Sua contribuição é muito importante para realização deste estudo. O 

resultado da pesquisa será publicado amplamente, garantindo o anonimato do 

respondente. 

 

Agradecemos sua atenção! 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

 


