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1. Informações Básicas do Município 
 

1.1. Características 

Santa Carmem é um município localizado ao norte do estado de Mato Grosso, é associada a 
Microrregião de Sinop e encontra-se à uma distância de 25 quilômetros da referida cidade, na 
região Centro-oeste do Brasil. Sua extensão Territorial é de 3.920,77 Km², mancipado no dia 19 
de dezembro de 1991, seus habitantes são denominados santa-carmenses. A cidade tem 
Rodrigo Audrey Frantz como prefeito eleito em 2017.  

 

1.2. Histórico do Município 

A história do município de Santa Carmem tem origem com o colonizador Ênio Pepino, homem 
que é considerado um plantador de cidades, e que ao longo dos anos de sua vida tomou ações 
voltadas à colonização das terras do interior do Brasil, ajudando assim, milhares de pessoas a 
concretizarem seus sonhos de posse de terra. O colonizador atuou primeiramente na região do 
estado do Paraná antes de assentar-se na região centro-oeste do país. 

Como resultado de seu apreço por pessoas próximas a si, e com o intuito de lhes prestar 
homenagens, Ênio Pepino batizou algumas cidades com o nome destes. Como é o caso das 
cidades do estado de Mato Grosso que foram nomeadas como Vera, Claudia e Santa Carmem, 
esta última é referente ao nome de sua tia. 

Parte substancial dos colonos do estado de Mato Grosso advieram do estado do Paraná, este 
fato é causado pela massiva propaganda e divulgação a respeito da fertilidade do solo e das 
condições favoráveis para se adquirir lotes de terra na região, que a empresa povoadora, com 
sede em Maringá, efetuava na época.  

Como consequência da migração de pessoas em direção ao interior do estado de Mato Grosso 
teve início o processo de colonização destas terras, se fazendo necessárias as construções de 
escolas, igrejas e moradias. No ano de 1981 o povoado de Santa Carmem ganha título de distrito, 
com território pertencente ao município de Sinop. Em 1991 foi escrita a Lei Estadual Nº 5.897 
de 19 de dezembro de 1991 que desmembrava dos municípios de Sinop e Cláudia, o recém-
criado município de Santa Carmem. 

 

1.3. Colonizadores 

Colonizada por Ênio Pipino, existem mais protagonistas na história da Santa Carmem, como a 
esposa de Ênio, Nilza de Oliveira Pipino e seu sócio, João Pedro Moreira de Carvalho.  

Em 1948 os dois homens fundaram a empresa de Colonização Sociedade Imobiliária Noroeste 
Do Paraná LTDA: (SINOP), com sede na cidade de Presidente Venceslau-SP, posteriormente, 
conforme alteração da razão social, a companhia passou a denominar-se SINOP TERRAS LTDA, 
com sede na cidade Maringá-PR, com objetivo de colonização e implantação de cidades. 
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 Os sócios adquiriam terras da região, dividiam-nas em Glebas e Núcleos Rurais onde haviam os 
respectivos cinturões verdes, que eram denominados de Chácaras, com lotes cortados, 
demarcados e vias transitáveis durante todo o ano.  

Além desta companhia, Ênio Pipino fundou a Agro Química Industrial S/A, complexo alcooleiro 
destinado à produção de álcool de mandioca que empregava tecnologia alemã. Por meio das 
atitudes empreendedoras de ambos, foram atraídos milhares de brasileiros à região interiorana 
de Mato Grosso, principalmente aqueles residentes da região Sul do Brasil. 

 

1.4. Hino, Bandeira e Brasão. 
 

 

Música: Marcha 
Autor: Osório Ferrarezi – Itapuã 
 
I 
Mil novecentos e noventa e um 
Menina moça nasceu 
Cantemos sua liberdade 
E a glória que deus lhe deu 
Santa Carmem sua 
independência 
É fruto da nossa união 
/Somos filhos e você é a nossa 
mãe 
Por isso somos um só coração/ 
(bis) 
Refrão: 
Santa Carmem... Santa 
Carmem... 
Menina moça querida 
Se preciso por fidelidade 
Lhe darei minha vida 
 
II 
Brasão da família Carmense 
Bandeira de mil esperanças 
No verde das nossas lavouras 
Futuro de paz e bonanças 
Que faz belo o nosso porvir 
De progresso perene e colosso 
/Pedacinho deste imenso Brasil 
No portão do nosso Mato Grosso 
 
Refrão: 
Santa Carmem... Santa Carmem...   
Menina moça querida 
Se preciso por fidelidade 
Lhe darei minha vida 
  

 
Figura 1 - Bandeira de Santa Carmem 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, 2020 
 

Figura 2 - Brasão de Santa Carmem 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, 2020 
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1.5. Geografia 
 

1.5.1. Localização 
 

O município de Santa Carmem localiza-se 
a 493,50 quilômetros da capital, Cuiabá, 
faz parte da Unidade Federativa de Mato 
Grosso. Seus municípios limítrofes são, ao 
Norte, Claudia e União do Sul; ao Sul e 
Leste, Vera e Feliz Natal e a Oeste, Sinop.  
Suas coordenadas são: 11° 54' 46" S; 55° 
13' 33" O.  
 

 

 

 

 

 

1.5.2. Relevo 
 

O relevo é nomeado como Planalto 
Residual Norte do Mato Grosso e 
Planalto do Parecis, com pouca 
declividade e a altitude média de 
435 metros acima do nível do mar. 

 

 

 

 

1.5.3. Bioma 
 

A vegetação de Santa Carmem é caracterizada pelo cerrado arbóreo denso e matas ciliares. Os 
solos da região são o Latossolo Vermelho Amarelo distrófico, textura média, Latossolo Vermelho 
Amarelo Escuro distrófico e Areias Quartzosas distróficas, fase floresta e relevo plano suave 
ondulado. 

 

Figura 3 – Localização do município de Santa Carmem 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, 2020 

 

Figura 4 – Planalto Mato Grossense 
Fonte: REDE CUIABA, 2020   
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O clima do município é o Tropical Chuvoso, com pequeno período de chuva, com média 
pluviométrica anual de 2.064 milímetros. Na estação chuvosa (entre dezembro e janeiro) a 
umidade relativa do ar situa-se na média de 70%, enquanto que na estação seca (entre maio e 
setembro) a umidade média do ar é menor que 40%.  

 

1.5.4. Rede Hidrográfica 
 

A Rede Hidrográfica de Santa Carmem é formada pelos Rios Tartaruga, Azul e o Arraias. 

O Rio Tartaruga que avança na região Oeste de Santa Carmem, percorre inicialmente a região 
sudeste de Sorriso, assim como o Setor Leste do Município de Vera. Mais ao Norte, o Rio 
Tartaruga deságua no Rio Manissauá-Miçu, onde confrontam-se as divisas dos municípios de 
Marcelândia, Claudia e União do Sul. 

O Rio Azul, que constitui um dos afluentes do Rio Tartaruga, drena principalmente as áreas do 
Município incorporada ao processo de produção agropecuária, cuja ocupação foi inicialmente 
programada pela Colonizadora Sinop. 

O Rio Azul possui importante afluente que possuem vazão significativa durante o ano todo, a 
saber: Córregos Guadalupe, Dificuldade, Eufrazina e Carrapicho. Algumas cabeceiras desses 
mananciais encontram-se descaracterizada, em decorrência dos desmatamentos realizados 
irregularmente. 

Na região Leste do Município, tem-se o Rio Arraias que drena em torno de 15% do território do 
Município de Santa Carmem e estabeleceu divisa com o Município de Feliz Natal. 

Todos esses rios têm água escura e a maioria corre em vales de findo plano, o que parece ser 
uma característica da drenagem maior. Outra importante característica refere-se à altura da 
coluna de água que pouco oscila durante os 12 meses do ano, assim como não apresenta as 
inconvenientes descargas, quando da ocorrência de grandes precipitações pluviométricas, pois 
a maioria dessa água é infiltrada na superfície dos imensos tabuleiros e posteriormente retidas 
pelas formações geológicas que possuem grande capacidade de retenção. 

 

1.6. Dados Socioeconômicos 
 

1.6.1. População 
 

Santa Carmem possui população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 4.563 pessoas em 2020. No último censo, do ano de 2010, residiam 4.085 pessoas no 
município. Estima-se que no município hajam 3.087 eleitores, a densidade demográfica é igual 
a 1,06 habitante por quilômetro quadrado. 

A distribuição populacional aponta que em 2010 haviam mais homens (52,56%) do que 
mulheres (47,44%) residindo no município, 57% da população tinha idade entre 0 e 29 anos, 
36,43% eram representados por pessoas com idade entre 30 e 59 anos e a população com 60 
anos ou mais representava 6,63% do total.  

Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), o salário médio dos 
trabalhadores formais em 2019 era igual a 2,39 salários mínimos e haviam 1.137 pessoas 
ocupadas neste mesmo ano, quantidade que representa 25,12% da população estimada em 
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2019 pelo IBGE. A taxa de escolarização de crianças com idade entre 6 e 14 anos era igual a 
98,7% em 2010. 

 

 

Figura 5 - Pirâmide Etária de Santa Carmem/MT - 2010 
Fonte: IBGE Cidades – Elaborado por AGRICON Consultoria. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Santa Carmem em 2010 era igual a 
0,715; valor menor que o IDH brasileiro que era 0,755 no mesmo ano, embora este valor ainda 
seja classificado como Alto Desenvolvimento Humano.  
 

1.6.2. Produto Interno Bruto 
 
O Produto Interno Bruto (PIB) do município é estimado em 325 milhões de reais quando 
compara-se os dados disponibilizados pelo IBGE referente à população estimada de 2020 e o PIB 
per capta referente ao ano de 2017.  

 
 

Figura 6 - Evolução do PIB per capta de Santa Carmem/MT – 2010-2017 
Fonte: IBGE Cidades – Elaborado por AGRICON Consultoria. 
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O PIB per capta1 da cidade apresenta comportamento ascendente durante os anos de 2010 a 
2017, no período inicial esta estatística obteve valor igual a R$ 17.928,71; e em 2017 este valor 
foi igual a R$ 71.232,82. 

 

1.6.3. Principais Atividades Econômicas 
 

1.6.3.1. Estabelecimentos 
Segundo dados da Relação Anual de Informações Socioeconômicas (RAIS), no ano de 2019 a 
cidade suportava um total de 216 estabelecimentos, aumento relativo de 24,41% quando 
comparado com os dados do ano de 2015, que teve total de 174 estabelecimentos. Desses 
estabelecimentos, 86 eram relacionados ao cultivo de soja segundo a Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE), representando 39,81% do total do ano de 2019.  

No mesmo ano haviam 18 estabelecimentos relacionados a criação de bovinos para corte que 
representavam 8,33% do total, 14 eram relativos a serrarias com desdobramento de madeira 
em bruto, 6 estabelecimentos de transporte rodoviário2 de cargas, 4 referentes à extração de 
madeira em florestas nativas e outros 4 estabelecimentos empenhados ao cultivo de arroz. Estes 
seis gêneros distintos de estabelecimentos quando somados simbolizam 61,11% do total de 
estabelecimentos da cidade em 2019. 

Quadro 1 - Principais CNAEs da Cidade de Santa Carmem/MT – 2019 – em Estabelecimentos 

CNAE 2019 % Relativa do Total 
% Total 

Acumulado 

Cultivo de Soja 86 39,81% 39,81% 

Criação de Bovinos para Corte 18 8,33% 48,15% 

Serrarias com Desdobramento de Madeira em 
Bruto 

14 6,48% 54,63% 

Transporte Rodoviário de Carga 6 2,78% 57,41% 

Extração de Madeira em Florestas Nativas 4 1,85% 59,26% 

Cultivo de Arroz 4 1,85% 61,11% 

Total 216 100% 100% 

Fonte: RAIS – Elaborado por AGRICON Consultoria. 

Destacam-se além dos estabelecimentos elencados acima alguns que obtiveram crescimento de 
duas novas unidades no período de 2015 para 2019, tais como; representantes comerciais e 
agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, este tipo de estabelecimento 
era inexistente na cidade em 2015 e em 2019 haviam dois, comportamento idêntico ocorreu 
com comércio varejista de bebidas e lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. 
Estabelecimentos de compra e venda de imóveis próprios passaram de 1 unidade em 2015 para 
3 em 2019. 

  

 
1 IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da 
Zona Franca de Manaus – SUFRAMA. 
2 Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e 

Internacional. 
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Quadro 2 - Estabelecimentos com Maior Crescimento em Santa Carmem/MT – 2019-2015  
CNAE 2019 2015 Variação  

Cultivo de Soja 86 60 26 

Serrarias com Desdobramento de Madeira em Bruto 14 0 14 

Extração de Madeira em Florestas Nativas 4 2 2 

Representantes Comerciais de Matérias-Primas Agrícolas e Animais 
Vivos 

2 0 2 

Comércio Varejista de Bebidas 2 0 2 

Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e 
Mudanças 

6 4 2 

Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares 2 0 2 

Compra e Venda de Imóveis Próprios 3 1 2 
Fonte: RAIS – Elaborado por AGRICON Consultoria. 

 

1.6.3.2. Vínculos 
Em relação aos vínculos empregatícios na cidade, houve aumento na grandeza de 18,31% de 
2015 para 2019, no início deste período eram contabilizados 961 vínculos na cidade, já em 2019 
este número passou para 1.137. Vínculos relacionados ao cultivo de soja representaram 32,37% 
do total de empregos no ano de 2019, neste ano o total de empregados deste tipo de categoria 
foram 368 pessoas. 

A administração pública foi o segundo seguimento que mais empregou pessoas em Santa 
Carmem em 2019, foram empregues 252 pessoas, valor este que representa 22,16% do total. 
Serrarias com desdobramento de madeira em bruto empregou 114 pessoas no mesmo ano e 
empregos relacionados a criação de bovinos para corte 68 pessoas. 

Quadro 3 - Principais CNAEs da Cidade de Santa Carmem/MT – 2019 - Vínculos 

CNAE 2019 
% Relativa do 

Total 
% Total 

Acumulado 

Cultivo de Soja 368 32,37% 32,37% 

Administração Pública em Geral 252 22,16% 54,53% 

Serrarias com Desdobramento de Madeira em 
Bruto 

114 10,03% 64,56% 

Criação de Bovinos para Corte 68 5,98% 70,54% 

Total 1.137 100% 100% 

Fonte: RAIS – Elaborado por AGRICON Consultoria. 

Entre os tipos de empregos que obtiveram maior variação entre 2015 e 2019 destacam-se 
aqueles relacionados a serrarias e que em 2015 eram inexistentes. Do mesmo modo, além dos 
comércios atacadistas de soja, que ocupam lugar de destaque na economia do município, em 
2019 foram empregadas 17 pessoas, enquanto que em 2015 não haviam empregos deste tipo. 
No quadro a seguir, compara-se os vinte tipos de vínculos empregatícios que obtiveram maior 
variação positiva entre 2015 e 2019. 
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Quadro 4 – Atividades Econômicas com Maior Crescimento de Vínculos Empregatícios em Santa 
Carmem/MT – 2019-2015 

CNAE 2019 2015 Variação 

Serrarias com Desdobramento de Madeira em Bruto 114 0 114 

Cultivo de Soja 368 296 72 

Administração Pública em Geral 252 212 40 

Comércio Atacadista de Soja 17 0 17 

Moagem e Fabricação de Produtos de Origem Vegetal 12 0 12 

Serviços de Funerárias 13 1 12 

Extração de Madeira em Florestas Nativas 13 2 11 

Comércio Varejista de Mercadorias em Geral - 
Supermercados 

13 2 11 

Fabricação de Madeira Laminada e de Chapas de 
Madeira 

21 14 7 

Obras de Alvenaria 12 6 6 

Depósitos de Mercadorias para Terceiros 13 7 6 

Serviços de Pintura de Edifícios em Geral 5 0 5 

Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares 5 0 5 

Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria 4 0 4 

Construção de Edifícios 12 8 4 

Restaurantes e Similares 13 9 4 

Compra e Venda de Imóveis Próprios 6 2 4 

Serviços de Engenharia 4 0 4 

Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos para 
Veículos 

3 0 3 

Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas 3 0 3 
Fonte: RAIS – Elaborado por AGRICON Consultoria. 

 

1.6.4. CNAEs do Turismo 
 

As Atividades Características do Turismo (ACT)3 na cidade de Santa Carmem são representados 
na maioria (80%) por lanchonetes, casas de chá, de sucos, restaurantes e similares, em 2019 
foram contabilizadas duas unidades de cada categoria.  

Segundo dados disponibilizados pela RAIS, há um total de cinco estabelecimentos considerados 
como relacionados ao turismo da cidade, e estes são divididos em três categorias, além das já 
citadas anteriormente, há um estabelecimento de transporte rodoviário coletivo de passageiros 
municipal. De 2015 para 2019 não houve variação na quantidade de estabelecimentos totais, 
embora uma unidade de transporte interestadual rodoviário coletivo de passageiros e uma 
unidade categorizada como bares e outros estabelecimentos tenham sido fechados, estes foram 
contrabalanceados pela abertura de dois estabelecimentos categorizados como lanchonetes, 
casas de chá, de sucos e similares. 

  

 
3 Considerando a Lista de Atividades Características do Turismo do Ministério do Turismo. Disponível em: < 

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/images/pdf/Metodos_classificacoes/Lista_Atividades_caracteristicas_turis
mo_ACT_CNAE_2_0_subclasses_RIET_2008.xlsx>  

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/images/pdf/Metodos_classificacoes/Lista_Atividades_caracteristicas_turismo_ACT_CNAE_2_0_subclasses_RIET_2008.xlsx
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/images/pdf/Metodos_classificacoes/Lista_Atividades_caracteristicas_turismo_ACT_CNAE_2_0_subclasses_RIET_2008.xlsx
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Quadro 5 – Principais Atividades Características do Turismo de Santa Carmem/MT – 2019 – número de 
Estabelecimentos 

CNAE 2019 
% Relativa do 

Total 
% Total 

Acumulado 
Restaurantes e Similares 2 40% 40% 
Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares 2 40% 80% 
Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, 
Municipal 

1 20% 100% 

Total 5 100% 100% 
Fonte: RAIS – Elaborado por AGRICON Consultoria. 

Já a quantidade de vínculos empregatícios de ACTs da cidade variou em maior grandeza quando 
comparado com a quantidade de estabelecimentos. Em 2015 o total de empregos associados 
diretamente ao setor turístico, que em 2015 eram 14, em 2019 apresentaram crescimento igual 
35,71%, atingindo o patamar de 19 vínculos. Com comportamento semelhante ao da quantidade 
de estabelecimentos, os vínculos concentraram-se nas mesmas classificações de atividades 
econômicas.  

Quadro 6 – Principais Atividades Características do Turismo de Santa Carmem/MT – 2019 – número de 
Empregos 

CNAE 2019 
% Relativa do 

Total 
% Total 

Acumulado 
Restaurantes e Similares 13 68,42% 68,42% 
Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares 5 26,32% 94,74% 
Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, 
Municipal 

1 5,26% 100% 

Total 19 100% 100% 
Fonte: RAIS – Elaborado por AGRICON Consultoria. 

 

1.6.5. Dados do Cadastur 
O Sistema Nacional de Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) aponta que 
em Santa Carmem estão cadastrados três estabelecimentos. 

Quadro 7 – Empresas de Santa Carmem cadastrados no Cadastur - 2020 
Número de Cadastro Nome do Prestador UF Município Atividade 

27.862.179/0001-42 FERNANDES TUR MT Santa Carmem Transportadora Turística 

20.018.758/0001-64 MAEMIC BIKE & MARIA VIAGENS MT Santa Carmem Agência de Turismo 

26.347.553/0001-09 SANTA FÉ TURISMO MT Santa Carmem Transportadora Turística 

Fonte: Cadastur– Elaborado por AGRICON Consultoria. 

 

1.7. Capacidade Institucional  
 

Conforme a Lei no 437 de 03 de junho de 2011, que dispõe sobre a nova estrutura administrativa 

do poder executivo de Santa Carmem, a pasta municipal do turismo está vinculada à Secretaria 

Municipal de Esportes, Lazer e Turismo onde está o Departamento de Apoio ao Turismo 

juntamente com o Departamento de Esporte e Lazer. 

Na legislação supracitada, destaca-se o artigo 74 sobre as competências da Secretaria Municipal 

de Esportes, Lazer e Turismo sobre o turismo do município sendo:  
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“Art. 74 - À Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo 

compete: I - promover o desenvolvimento sustentável do 

turismo no Município; II - preservar, valorizar e desenvolver 

os recursos e ações tendentes aos aspectos turísticos, assim 

como explorar o seu potencial, visando sempre o melhor 

alcance; III - planejar, coordenar e executar programas, 

eventos e atividades, apoiar as iniciativas da comunidade, 

voltadas às atividades turísticas; IV - divulgar o Município em 

âmbito regional, estadual, nacional e internacional;....” 

Especificamente quanto às atribuições do Departamento de Apoio ao Turismo ressalta-se o art. 

77 da Lei no 437/2011. 

“Art. 77 – Ao Departamento de Apoio ao Turismo compete: I 

- estimular e promover o turismo do Município; II - incentivar 

e criar projetos turísticos, junto à comunidade local, 

objetivando o desenvolvimento municipal; III - promover e 

incentivar a organização e execução de projetos e 

publicações para divulgar o turismo municipal, observando-

se os interesses administrativos e coletivos; IV - participar 

ativamente na elaboração do calendário anual de atividades 

turísticas do Município; V - promover e manter o 

funcionamento de terminais de informações turísticas, 

divulgando os pontos de interesse turístico e os pontos de 

apoio logístico as atividades do turismo; VI - promover a 

divulgação de eventos tradicionais e característicos do 

Município; VII - promover e incentivar o turismo como fator 

de desenvolvimento social e econômico, mediante a 

execução de ações que visem o incentivo a empreendimentos 

turísticos e a divulgação dos pontos de interesse turístico do 

Município; VIII - inclusão do Município no roteiro turístico do 

Estado; IX - divulgar o Município, por meio da realização de 

eventos tradicionais e característicos, efetuados 

regularmente, promovendo a sua inclusão no calendário de 

eventos elaborado pelo órgão estadual de turismo; X - apoiar 

e incentivar a realização de eventos folclóricos, 

tradicionalistas e socioculturais; XI - representar e a divulgar 

o Município em eventos diversos, em âmbito interno e 

externo; XII - a articular com entidades públicas e privadas, 

bem como com os demais órgãos da administração 

municipal, para viabilizar o desenvolvimento harmonioso do 

setor turístico no Município, como fator de desenvolvimento 

econômico; XIII - promover cursos profissionalizantes para 

capacitar pessoas para ingresso ao trabalho de guia turístico; 

XIV - acompanhar a realização dos objetos dos termos de 

convênio, ajustes, acordos e outros instrumentos; XV - 

executar a proteção do patrimônio turístico do Município; 

XVI - registrar, através de sistema próprio de protocolo, todos 
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os documentos recebidos, tomando as devidas providências; 

XVII - manter arquivo, controle e registro das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento; XVIII - administrar, zelar e 

controlar a utilização de móveis, equipamentos e materiais à 

disposição do Departamento; XIX - executar quaisquer outras 

atividades que pela sua natureza se enquadrem na sua 

competência.” 

De forma ativa, o município possui o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) formado pela 

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação dos Estudantes de Santa 

Carmem (AESC), Polícia Militar e Câmara Municipal.  

O COMTUR foi criado por meio da Lei no 731 de 19 de março de 2019, sendo prerrogativa a sua 

constituição por quatro membros da sociedade civil organizada, interessados em promover o 

desenvolvimento do turismo sustentável em Santa Carmem, e quatro membros do poder 

público. 

A mesma legislação (Lei no 731/2019) institui o Fundo Municipal do Turismo (FUMTUR), 

instrumento de captação e aplicação de recursos para as ações municipais exclusivamente em 

prol do turismo, sem o a sua responsabilidade vinculada à Secretaria Municipal de Esportes, 

Lazer e Turismo e ao COMTUR e a gestão do fundo atribuída ao prefeito. 

 

1.8. Governança 
 

Santa Carmem integra junto como outros nove municípios a Instância de Governança Regional 

(IGR) Portal do Agronegócio, sendo: Cláudia, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Ubiratã, 

Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos, Sinop, Sorriso e Tapurah.  

Essa é a terceira IGR formalmente constituída no Mato Grosso e o fato dela ter uma 

personalidade jurídica, ou seja, de ser uma associação, denota garantia de continuidade de suas 

ações independente de sucessão na gestão pública municipal.  

Atualmente, a associação tem um ano de constituição, foi criada em dezembro de 2019, e 

encontra-se em fase de levantamento e estruturação dos dez municípios que a compõe para, 

em um segundo momento, avançar, tendo em mãos os inventários e planos de desenvolvimento 

do turismo municipais, para o planejamento da IGR e a construção de projetos e proposição de 

propostas junto ao Ministério do Turismo.  

A IGR tem plena ciência da sua aptidão natural para o turismo de negócios e eventos, tendo 

Sinop como polo indutor e os atrativos às margens da BR-163 entre Sinop e Nova Mutum como 

os de maior hierarquia. Contudo, existem uma grande capacidade de diversificação da oferta e 

ampliação da qualidade da experiência vivenciada pelo visitante na região em decorrência da 

oferta complementar existente nos demais municípios que compõem a IGR. 
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2. Meios de acesso ao Município 
 

Santa Carmem é acessada somente por meio rodoviário, visto que não há acesso aéreo, 
ferroviário ou hidroviária ao município. Assim, o município não possui aeroporto, estação 
ferroviária ou porto. Santa Carmem também não possui estação rodoviária. 

São quatro as principais rodovias de acesso ao município sendo: 

Quadro 8 – Acessos rodoviários à Santa Carmem. 
N. Rodovia Descrição 

1 MT-140: Sinop – Santa Carmem 
Distância: 38,6Km 

Rodovia asfaltada. Pista simples com acostamento em toda 
pista. 
Tráfego sempre intenso. 
Sinalização horizontal boa e vertical suficiente. 

2 MT-140 e MT-422: Vera– Santa 
Carmem 
Distância: 37,5Km 

Rodovia asfaltada. Pista simples com acostamento em toda 
pista. 
Tráfego intenso nos finais de semana. 
Sinalização horizontal boa e vertical suficiente. 

3 MT-422: União do Sul– Santa 
Carmem 
Distância: 145Km 

Rodovia com trechos sem asfalto. Pista simples sem 
acostamento em toda pista. 
Tráfego nunca intenso. 
Sinalização horizontal com locais sem faixa. 
Sinal vertical suficiente. 

4 MT-423: Cláudia– Santa 
Carmem 
Distância: 102Km 

Rodovia com trechos sem asfalto. Pista simples. Trechos sem 
acostamento. 
Tráfego nunca intenso. 
Sinalização horizontal boa. 
Sinal vertical suficiente 

 

3. Sistema de Comunicação 
 

Santa Carmem não possui emissora de televisão e emissora de rádio da frequência AM, 

entretanto, há uma emissora de rádio operante na frequência FM.  

O município conta com agência dos correios, sinal de internet móvel e sinal de telefonia celular. 

3.1. Agências Postais 

O município possui 01 (uma) agência postal, não atuante com correspondência bancária. 

Quadro 9- Agências Postais em Santa Carmem. 

N. Meio de Comunicação Descrição 

1 Correios ou Agências Postais 
Endereço completo: Av. do Comércio, 1164. 
Telefone: (66) 3362-1555 
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3.2. Emissoras de Televisão e Rádio 
 

O município possui 01 (uma) emissora de rádio FM, denominada Rádio Comunitária Vale do Azul: 

Quadro 10 - Emissora de Rádio FM 

N. Meio de Comunicação Descrição 

1 Rádio Comunitária do Vale Azul 
Atuante na frequência 104,90.  
Localizada na Av. do Comércio, 1164.  
Telefone: (66) 3562-1162. 

 

3.3. Internet e Telefonia Celular 
 

São duas operadoras presentes no município, que atendem os serviços de internet móvel e 

telefonia celular, conforme a descrição: 

Quadro 11 - Sinal de internet móvel e telefonia celular em Santa Carmem. 
N. Meio de Comunicação Descrição 

1 Sinal de Internet móvel  
Possui sinal de internet móvel disponível em 02 
(duas) operadoras: Vivo e Claro 

2 Sinal de telefonia celular 
Possui sinal de telefonia celular disponível em 02 
(duas) operadoras: Vivo e Claro 

 

4. Sistema de Segurança 
 

4.1. Delegacia de Polícia 
 

O Município de Santa Carmem não conta com posto rodoviário policial e corpo de bombeiros. 

Há delegacia policial, conforme descrito: 

Quadro 12 - Delegacia de Polícia em Santa Carmem. 

N. Delegacia de Polícia Descrição 

1 Destacamento da Polícia Militar 

Endereço: Av. Alvorada, 436.  
Telefone: 3562-1190.  
Funcionamento: segunda à sexta, em horário 
comercial, com plantão de 24 horas. 

 

5. Sistema Médico Hospitalar 
 

O município não conta com hospitais, maternidades e clínicas médicas. Há uma unidade de 

pronto socorro, dois postos de saúde, dois dentistas e duas farmácias.  
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5.1. Pronto socorro 
 

Santa Carmem não possui especialistas de plantão para atendimentos de urgência. 

 Há 01 (um) estabelecimento público de pronto socorro, com atendimento ao Sistema Único de 

Saúde, SUS, o qual está apto a realizar atendimento aos recém-nascidos, crianças e adultos. O 

estabelecimento está em operação conforme descrito: 

Quadro 13 - Pronto Socorro em Santa Carmem. 
N. Pronto Socorro Descrição 

1 Plantão UBS Lúcia Frantz 

Endereço: Av. Alvorada, 436. 
Telefone: (66) 3562-1190.  
Dias e horários de funcionamento: segunda à sexta, 
em horário comercial, com plantão de 24 horas. 

 

5.2. Postos de Saúde 
 

Há dois postos de saúde, conforme descritos: 

Quadro 14 - Postos de Saúde em Santa Carmem. 
N. Posto de Saúde Descrição 

1 Plantão UBS Lúcia Frantz 

Endereço: Rua Raposo Tavares, 652 – Anexo à UBS 
Lúcia Frantz. 
Telefones: (66) 3562-1259 ou (66) 99621-9509 
Dias e horários de funcionamento: segunda à sexta, 
das 7:00h às 11h e das 13:00h às 17:00h 

2 UBS Maicon Monteiro de Castro 

Endereço: Rua Raposo Tavares, 462 
Telefone: (66) 3562-1259 
Dias e horários de funcionamento: segunda à sexta, 
das 7:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h 

 

5.3. Dentistas 

O município conta com duas clínicas odontológicas, com localização e funcionamento conforme 

a descrição: 

Quadro 15 - Dentistas em Santa Carmem. 
N. Dentistas Descrição 

1 Prioritá Odontologia 

Endereço: Av. do Comércio, 893. 
Telefone: (66) 99626-2797. 
Dias e horários de funcionamento: segunda à 
sexta das 8:00h às 11:30h e das 13:00h às 19:00h. 
Sábado das 8:00h às 12:00h 

2 Odontologia Dra. Carluci Backes 

Endereço: Av. do Comércio, 541. 
Telefone: (66) 99632-8413. 
Dias e horários de funcionamento: Segunda à 
sexta das 7:30h às 11:00h e das 14:00h às 19:00h. 
Sábado das 7:30h às 11:00h 
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5.4. Farmácias 
 

O município conta com duas farmácias, com localização e funcionamento conforme a descrição: 

Quadro 16 - Farmácias em Santa Carmem. 

N. Farmácias Descrição 

1 Drogaria Castanheiras 

Endereço: Av. do Comércio, 760 
Telefone: (66) 3562-1655 
Dias e horários de funcionamento: segunda à 
sábado das 7:00h às 11:30h e das 13:00h às 
19:30h. 

2 Farmácia Nobel 

Endereço: Av. do Comércio, 490 
Telefone: (66) 3562-2395 
Dias e horários de funcionamento: segunda à 
sábado das 7:00h às 11:30h e das 13:30h às 
19:30h. 

 

6. Sistema Educacional  
 

Santa Carmem não conta com instituições de ensino superior ou instituições que forneçam 

cursos técnicos. Há uma escola de ensino fundamental e uma de ensino médio.  

6.1. Escolas de ensino fundamental 
 

Quadro 17- Escola de ensino fundamental em Santa Carmem. 

N. Escola de Ensino Fundamental Descrição 

1 Escola Municipal Selvino Damian Prive 
Endereço: Rua Tamandaré, 649. 
Telefone: (66) 3562-1143. 

 

 

6.2. Escolas de ensino médio 
 

Quadro 18 - Escola de ensino médio em Santa Carmem. 

N.  Escola de Ensino Médio Descrição 

1 
 Escola Estadual Nossa Senhora 

Aparecida 
Endereço: Rua Alvorada, 421. 
Telefone: (66) 3562-1122. 

 

7. Outros Serviços e Equipamentos de Apoio 
 

Santa Carmem não possui locadoras de imóveis, locadoras de veículos, casas de câmbio, lojas 

de artesanatos ou suvenires, shopping, galerias ou centros comerciais. Também não há serviços 

de taxi, mototáxi e transporte por aplicativo. Não há Centro de Atendimento ao Turista (CAT). 
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7.1. Agências bancárias e caixas eletrônicos 
 

São dois caixas eletrônicos disponíveis, 01 (um) do banco Bradesco e 01 (um) da Cooperativa de 

Crédito Sicredi. Também há duas agências bancárias, conforme descrito: 

Quadro 19 - Agências bancárias em Santa Carmem. 
N. Agência Bancária Descrição 

1 Bradesco 
Endereço: Av. do Comércio, 759. 
Telefone: (66) 3562-1391 ou (66) 3562-1105. 

2 Cooperativa de Crédito Sicredi Endereço: Av. do Comércio, 894. 

 

7.2. Oficinas mecânicas 
 

O município conta com 05 (cinco) oficinas mecânicas, com endereço, contato telefônico, 

responsáveis e funcionamento conforme descrito: 

Quadro 20 - Oficinas mecânicas em Santa Carmem. 

N. Oficina Mecânica Descrição 

1 RPCAR Auto Center 

Endereço: Avenida do Comércio 
Telefone: (66) 99687-7128 
Responsável: Anderclei 
Funcionamento: segunda à sábado, das 07:00h às 
11:00h e das 13:00h às 18:00h 

2 Oficina do Miro 

Endereço: Avenida do Comércio, 2021 
Telefone:(66) 99608-6116 
Responsável: Miro 
Funcionamento: segunda à sábado das -7:00h às 
11:00h e das 13:00h às 18:00h 

3 Jacatu Diesel 

Endereço: Avenida Riachuelo, 236 
Telefone:(66)99991-5576 
Funcionamento: segunda à sexta das 7:00h às 
11:00h e das 13:00h às 18:00h.Sábado das 07:00h 
às 12:00h. 

4 
 

Tumtum Auto Elétrica 

Endereço: Avenida do Comércio, 416. 
Telefone: (67) 99994-3265 
Funcionamento: segunda à sexta das 07:00h às 
11:00h e das 13:00h às 18:00h. Sábado das 07:00h 
às 12:00h. 

5 Oficina do Japonês 

Endereço: Avenida do Comércio, 755. 
Telefone: (67) 99656-5180 
Funcionamento: segunda à sexta das 07:00h às 
11:00h e das 13:00h às 18:00h. Sábado das 07:00h 
às 12:00h.  

 

7.3. Postos de combustíveis 

 

O município abriga dois postos de abastecimento de combustíveis, localizados e em 

funcionamento conforme a descrição: 
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Quadro 21 - Postos de abastecimento de combustível em Santa Carmem. 

N. Posto de Abastecimento Descrição 

1 Auto Posto Santa Carmem 

Endereço: Av. do Comércio, 1090. 
Telefone: (66) 3562-1123. 
Dias e horários de funcionamento: segunda à 
sábado das 6:00h às 20:00h.  

2 Auto Posto Falcão 

Endereço: Av. do Comércio, 1776. 
Telefone: (66) 99995-2374. 
Dias e horários de funcionamento: segunda à 
domingo das 6:00h às 22:00h 

 

7.4. Lojas de artigos fotográficos 

Há uma loja de artigos fotográficos, com localização e contato conforme descrição: 

Quadro 22 - Loja de artigo fotográfico em Santa Carmem. 
N. Loja de artigos fotográficos Descrição 

1 Bodega da Foto 
Endereço: Rua da Abolição, 1000. 
Telefone: (66) 99717-3150. 

 

7.5. Igrejas e templos 
 

O município abriga 11 (onze) instituições categorizadas entre igrejas, templos, locais de 

manifestação de fé, com denominação, localização, contato, responsável conforme descrito: 

Quadro 23 - Igrejas, templos, locais de manifestação de fé em Santa Carmem. 
N. Igrejas, templo, locais de manifestação de fé Descrição 

1 Assembleia de Deus Madureira 

Endereço: Rua Floriano Peixoto, s/n°, centro. 
Telefone: (66) 99953-6452 
Responsável: Pastor Sidnei 
Religião: Evangélica 

2 Congregação Cristã no Brasil 

Endereço: Rua Tamandaré, 435. 
Telefone: (66) 99984-0915 
Responsável: Jesiel José 
Religião: Evangélica 

3 Igreja A Palavra de Cristo 

Endereço: Rua Humaitá, esquina com Rua Castro 
Alves, centro. 
Telefone: (66) 99908-9786 
Responsável: Pastor Mauro 
Religião: Evangélica 

4 Igreja Adventista do Sétimo Dia 

Endereço: Avenida Riachuelo.  
Telefone: (66) 999588162 ou (66) 99694-1403 
Responsável: Pastor Thiago  
Religião: Evangélica 

5 Igreja Batista 

Endereço: Avenida Riachuelo, esquina com Rua 
Floriano Peixoto, centro. 
Telefone: (66) 99918-8669 
Responsável: Pastor Saulo 
Religião: Evangélica 

6 Igreja Deus é Amor 

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, s/n°. 
Telefone: (66) 99694-8246 
Responsável: Pastor Nivaldo 
Religião: Evangélica 
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N. Igrejas, templo, locais de manifestação de fé Descrição 

7 Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
Endereço: Rua Tuiuti, 548, centro. 
Telefone: (66) 99995-1412 
Religião: Evangélica 

8 Igreja Evangélica Luterana do Brasil 

Endereço: Rua Tamandaré, esquina com Rua 
Princesa Isabel. 
Telefone: (66) 99609-9866 - Rogério Schuck. 
Responsável: Pastor Laércio Knak. 
Religião: Luterana 

9 Igreja O Senhor é Meu Pastor 

Endereço: Rua Carlos Gomes, esquina com Rua 
Liberal Bortolas, centro. 
Responsável: Pastor Samuel 
Telefone: (66) 99616-6605 
Religião: Evangélica 

10 Igreja Presbiteriana Renovada 

Endereço: Avenida Santos Dumont, esquina com 
Avenida Alvorada, centro. 
Telefone:(66) 99614-8977 
Responsável: Pastor Jober 
Religião: Evangélica 

11 Paróquia Nossa Senhora Aparecida 

Endereço: Avenida do Comércio, 1089, Centro. 
Telefone: (66) 99943-5191 
Responsável: Padre Miguel 
Religião: Católica 

 

 

8. Serviços e Equipamentos turísticos  
 

8.1. Meios de Hospedagem 
 
 

a.D’ÁLICE HOTEL 

  
Foto 1 – Fachada D’Álice Hotel Foto 2 – Quarto Casal do D’Álice Hotel 
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Tipo de Equipamento: Meios de Hospedagem 
Empresa: D'Álice Hotel – CNPJ: 35.558.078/0001-00 
Nome do responsável: Vitória Fernanda Frantz 
Tempo de existência do empreendimento:  1 anos 
Endereço: Rua Tiradentes, n°614 – Centro – Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 1km 
Acesso: pavimentado 
Estado de Conservação: Ótimo, pois trata-se de uma estrutura nova, com menos de um ano de 
uso. Além disso conta com estrutura de quartos moderna, entretanto, não está finalizado, 
faltando finalizar a recepção e cozinha do hotel. 
Dias e horários de funcionamento: Todos os dias, 24 horas. 
Capacidade: 45 pessoas 
Número de UH: 15 quartos 
Número de Leitos: 45 leitos 
Idiomas: Português. 
Infraestrutura: Estacionamento, recepção e sala de uso comum. 
Sala de Convenção: Inexistente. 
Aceita cachorros/valor: Não 
Aceita crianças/valor: Sim/R$25,00 
Infraestrutura dos quartos: Quartos para família, banheiro privativo, escrivaninha, frigobar, 
televisão e ar condicionado. 
Serviços inclusos na diária: Estacionamento, café da manhã, serviço de quarto e wi-fi   grátis. 
Outros Serviços (pagos à parte): Inexistente.  
História do empreendimento: Os empresários visualizaram que na cidade havia falta de vagas 
para hospedagem, dado que o movimento na cidade estava aumentando, assim como os 
visitantes que iam para os eventos não ficavam na cidade por falta de vagas e dessa forma 
idealizaram a construção do hotel. 
Acessibilidade: Rampa de acesso.  
Controle de hóspedes: inexistente.  
Fluxo maior de hóspedes: Dias de semana.  
Sazonalidade: Sim, alta temporada na Época de Safra, tanto colheita quanto plantação. 
Origem dos visitantes: maior parte do público é do estado de Mato Grosso, mas há hóspedes 
de outros estados.  
Motivo da hospedagem: Negócios e eventos. 
Valores da diária: Suíte casal R$ 160,00; Suíte Solteiro R$ 100,00; Suíte Dupla: R$ 140,00. 
Restrições ou Facilidades do negócio em termos de atuação no mercado: Sem informação 
Formas de reservas/comercialização: Diretamente no estabelecimento.  
Formas de divulgação: Inexistente. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: R$1.200.000,00 na construção do Hotel.  
Investimentos planejados: R$ 150.000,00 para a finalização da Sala de café e Recepção, além 
da compra de Software de gestão para o hotel. 
Avaliação: Muito Interessante – Na cidade atualmente há apenas esse hotel em funcionamento 
e conta com infraestrutura moderna, capaz de atrair os clientes que estão de passagem 
Singularidade do empreendimento: Comum. 
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b.POUSADA SANSSOLOT 

  
Foto 3 – Fachada Pousada Sanssolot Foto 4 – Quarto Casal da Pousada Sanssolot 

 
Tipo de Equipamento: Meios de Hospedagem 
Empresa: Pousada Sanssolot – CNPJ: 34.954.252/0001-71 
Nome do responsável: Claudinir Antônio Sansolotti 
Tempo de existência do empreendimento:  2 anos 
Endereço: Av. do comércio, n°980 – Centro – Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 1km 
Acesso: pavimentado 
Estado de Conservação: Bom, pois a estrutura bem conservada, com pintura relativamente 
nova, entretanto a área da garagem mais desgaste. 
Dias e horários de funcionamento: Todos os dias, 24 horas. 
Capacidade: 30 pessoas 
Número de UH: 8 quartos 
Número de Leitos: 30 leitos 
Idiomas: Português. 
Infraestrutura: Estacionamento, recepção e sala de uso comum. 
Sala de Convenção: Inexistente. 
Aceita cachorros/valor: Não 
Aceita crianças/valor: Sim/R$20,00 
Infraestrutura dos quartos: Quartos para família, frigobar, televisão e ar condicionado. 
Serviços inclusos na diária: Estacionamento, café da manhã, serviço de quarto e wi-fi   grátis. 
Outros Serviços (pagos à parte): Lavanderia e passadeira.  
História do empreendimento: O Local do empreendimento era composto por dois 
apartamentos voltados para o aluguel, porém, tiveram problemas com os hóspedes que não 
preservavam os locais. Dessa forma visualizaram que não havia hotel na cidade e assim 
resolveram investir na instalação na primeira pousada da cidade. 
Acessibilidade: Inexistente.  
Controle de hóspedes: inexistente  
Fluxo maior de hóspedes: Dias de semana. 
Sazonalidade: Sim, meses de alta temporada de abril a dezembro. 
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Origem dos visitantes: maior parte do público é da região norte, mas há a participação de 
hóspedes de todas as regiões e de outros estados.  
Motivo da hospedagem: Negócios e eventos. 
Valores da diária: Suíte casal R$ 200,00; Quarto Casal R$ 150,00; Quarto Duplo Solteiro: R$ 
120,00; Quarto Duplo R$ 120,00. 
Restrições ou Facilidades do negócio em termos de atuação no mercado: Restrição: Altamente 
dependente da demanda das empresas da região. 
Formas de reservas/comercialização: Diretamente no estabelecimento. 
Formas de divulgação: Mídias sociais sendo Facebook e Instagram. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: R$350.000,00 investido na conversão dos 
apartamentos em quartos, assim como a compra dos equipamentos como cama, frigobar, 
televisão e ar condicionado.  
Investimentos planejados: Inexistente. 
Avaliação: Algum Interessante – Trata-se uma pousada pequena, com apenas oito quartos, 
sendo que apenas dois são suítes, ou seja, não enquadra nas configurações padrão escolhidas 
por turistas. 
Singularidade do empreendimento: Comum. 
 

c.HOTEL SANTA CARMEM (EM CONSTRUÇÃO) 

 
Foto 5 – Fachada Hotel Santa Carmem 

 
Tipo de Equipamento: Meios de Hospedagem 
Empresa: Hotel Santa Carmem – CNPJ: Não formalizada. 
Nome do responsável: João Carlos Damasceno  
Tempo de existência do empreendimento:  em construção, previsão de abertura em março de 
2021. 
Endereço: Av. Riachuelo, s/n - Centro - Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 0,1km 
Acesso: pavimentado 
Estado de Conservação: Em construção. 
Dias e horários de funcionamento: Não definido. 
Capacidade: 40 pessoas 
Número de UH: 18 quartos 
Número de Leitos: 40 leitos 
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Idiomas: Não definido. 
Infraestrutura: Estacionamento, recepção e sala de uso comum. 
Sala de Convenção: Inexistente. 
Aceita cachorros/valor: Não definido 
Aceita crianças/valor: Não definido 
Infraestrutura dos quartos: Não definido 
Serviços inclusos na diária: Estacionamento, café da manhã, serviço de quarto e wi-fi   grátis. 
Outros Serviços (pagos à parte): Não definido.  
História do empreendimento: O Local do empreendimento foi adquirido pelo empresário, onde 
já funcionava uma pequena pousada, porém dado a aumento da demanda que foi percebida, 
investiu na ampliação da unidade. 
Acessibilidade: Inexistente.  
Controle de hóspedes: Sem informação 
Fluxo maior de hóspedes: Sem informação. 
Sazonalidade: Sem informação. 
Origem dos visitantes: Sem informação.  
Motivo da hospedagem: Sem informação. 
Valores da diária: Sem informação. 
Restrições ou Facilidades de do negócio em termos de atuação no mercado: Restrição: 
Altamente dependente da demanda das empresas da região. 
Formas de reservas/comercialização: Não definido. 
Formas de divulgação: Não definido. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: Sem informação.  
Investimentos planejados: Sem informação. 
Avaliação: Interessante – Trata-se de uma nova opção de hospedagem aos visitantes da cidade. 
Singularidade do empreendimento: Comum. 
 

8.2. Gastronomia 
 

a.RESTAURANTE A FAVORITA 

 
Foto 6 – Fachada A Favorita Churrascaria 
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Tipo de Equipamento: Estabelecimento alimentação 
Empresa: Restaurante A Favorita Churrascaria – CNPJ: 08.328.150/0001-30 
Nome do responsável: Joel Élcio Rauber 
Tempo de existência do empreendimento:  11 anos 
Endereço: Av. do Comércio, n°829 - Centro - Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 1km 
Acesso: pavimentado 
Estado de Conservação: Bom, não apresenta defeitos estruturais, embora não tenha havido 
reforma recente no empreendimento 
Dias e horários de funcionamento: Todos os dias das 10:00 às 13:00 e das 17:30 às 22:00 
Capacidade: 150 pessoas 
Tipo do estabelecimento: Restaurante 
Infraestrutura: Recepção, salão com mesas, ar condicionado e dois banheiros 
Características dos produtos/Serviços: Serviço de mesa, buffet, aceita cartão de crédito, serve 
bebida alcóolica e televisão. 
Reservas: Sim, mas geralmente não precisa. 
Tipo de Cozinha: Na hora do almoço churrascaria e a noite Pizzas, salgados e porções. 
Pratos para pessoas com restrição alimentar: Inexistente. 
História do empreendimento: O empreendimento foi criado pelo pai do proprietário atual, onde 
o mesmo trabalhava como distribuidor no município vizinho de Vera e visualizou o crescente 
movimento na cidade de Santa Carmem, então decidiu investir na abertura de um 
estabelecimento no ramo alimentício. Hoje a churrascaria A Favorita é a referência na cidade e 
recebe diversos visitantes com o interesse de almoçar no estabelecimento.  
Acessibilidade: Rampa de acesso ao salão.  
Controle de visitações/público: inexistente  
Fluxo maior de clientes: Indiferente. 
Sazonalidade: Inexistente. 
Origem dos visitantes: maior parte do público é do próprio município, mas há a participação de 
visitantes da região, principalmente no final de semana. 
Ticket Médio: R$46,00. 
Preços comparado aos concorrentes: Moderado 
Restrições ou Facilidades do negócio em termos de atuação no mercado: Restrição: Dificuldade 
de encontrar na região a carne com a qualidade exigida para servir aos clientes. 
Formas de divulgação: inexistente. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: R$70 mil para a compra dos itens que 
possuem desgastes naturais. 
Investimentos planejados: Deseja ampliar o restaurante para o galpão anexo a área atual, cujo 
investimento calcula em até R$200 mil. 
Avaliação: Muito Interessante – É o principal restaurante da cidade de Santa Carmem, onde sem 
nenhum tipo de divulgação conseguiu atrair público de fora do município. Dessa forma, com o 
desenvolvimento do turismo da região e divulgação, terá a capacidade de atrair novos clientes 
de fora do município. 
Singularidade do empreendimento: Poucos similares. 
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b.GRINGO’S CHURRASCARIA 
 

 
Foto 7 – Fachada Gringo’s Churrascaria 

 
Tipo de Equipamento: Estabelecimento alimentação 
Empresa: Gringo's Churrascaria – CNPJ: 17.679.008/0001-29 
Nome do responsável: Ilmar Zen Junior 
Tempo de existência do empreendimento:  8 anos 
Endereço: Av. do comércio, n°1179 – Centro – Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 1km 
Acesso: pavimentado 
Estado de Conservação: Bom, pois é uma construção com menos de cinco anos de uso. 
Dias e horários de funcionamento: De segunda a Sábado, 11:00 as 14:00 e das 19:00 as 22:00. 
Capacidade: 100 pessoas 
Tipo do estabelecimento: Restaurante 
Infraestrutura: Estacionamento, Recepção, salão com mesas, varanda, ar condicionado e dois 
banheiros. 
Características dos produtos/Serviços: Entrega, retirada, serviço de mesa, buffet, aceita cartão 
de crédito, serve bebida alcóolica, televisão e wi-fi   gratuito. 
Reservas: Não. 
Tipo de Cozinha: Churrascaria, Pizzaria e Porções. 
Pratos para pessoas com restrição alimentar: Inexistente. 
História do empreendimento: O empreendimento foi criado pelo pai do proprietário, onde o 
mesmo chegou na região para trabalhar com borracheiro, e através deste trabalho visualizou o 
crescente vai e vem de caminhoneiros pela cidade e decidiu abrir uma lanchonete para atender 
a esse público. Ademais foi evoluindo e a oito anos chegou ao local atual, passando a 
administração do local ao filho no início da pandemia. 
Acessibilidade: Rampa de acesso ao salão.  
Controle de visitações/público: inexistente  
Fluxo maior de clientes: Dias de semana. 
Sazonalidade: Inexistente. 
Origem dos visitantes: maior parte do público é do próprio município, mas há a participação de 
visitantes da região. 
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Ticket Médio: Almoço R$35,00 e Janta R$50,00. 
Preços comparado aos concorrentes: Moderado 
Restrições ou Facilidades do negócio em termos de atuação no mercado: Restrição: Dificuldade 
na contratação de mão de obra para trabalhar no operacional da empresa. 
Formas de divulgação: inexistente. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: R$50 mil para a compra dos itens que 
possuem desgastes naturais. 
Investimentos planejados: Deseja substituir a pizzaria a noite por uma hamburgueria e 
espetaria, buscando servir cortes diferentes do encontrados na região, porém ainda não possui 
uma estimativa do gasto para a mudança. 
Avaliação: Interessante – É o segundo restaurante mais importante da cidade e segundo seu 
proprietário pretende investir para diversificar os produtos do estabelecimento, podendo atrair 
novos clientes. 
Singularidade do empreendimento: Comum. 
 

c.LA MATINA PADARIA 

 
Foto 8 – Fachada La Matina Padaria 

 
Tipo de Equipamento: Estabelecimento alimentação 
Empresa: La Matina Padaria – CNPJ: 22.825.629/0001-03  
Nome do responsável: Maristela Diel José Reinaldo 
Tempo de existência do empreendimento:  5 anos 
Endereço: Av. do comércio, n°741 – Centro – Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 1,5km 
Acesso: pavimentado 
Estado de Conservação: Bom, pois o local passou por reforma recente, então apresenta um 
bom nível de conservação. 
Dias e horários de funcionamento: Todos os dias, das 05:30 as 11:30 e das 14:00 as 19:30. 
Capacidade: 300 pessoas 
Tipo do estabelecimento: Padaria 
Infraestrutura: Recepção, salão com mesas e climatizador. 
Características dos produtos/Serviços: Entrega, retirada, serviço de mesa e aceita cartão de 
crédito. 
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Reservas: Não. 
Tipo de Cozinha: Salgados, cucas, pão, além de bolos, coffee break, cueca virada, bolachas, 
doces confeitados por encomenda. 
Pratos para pessoas com restrição alimentar: Inexistente. 
História do empreendimento: Ser proprietária de uma padaria sempre foi sonho de criança da 
informante e para isso iniciou os trabalhos em casas de terceiros na parte de cozinha. Após 
essa experiência passou dois anos trabalhando em uma padaria e decidiu abrir sua própria. 
Atualmente os grandes diferenciais da padaria são as cucas de fabricação própria e os pastéis. 
Acessibilidade: inexistente.  
Controle de visitações/público: inexistente  
Fluxo maior de clientes: finais de semana. 
Sazonalidade: Inexistente. 
Origem dos visitantes: maior parte do público é do próprio município, mas há a participação 
de visitantes da região, em especial no domingo. 
Ticket Médio: R$20,00. 
Preços comparado aos concorrentes: Moderado 
Restrições ou Facilidades do negócio em termos de atuação no mercado: Não relatado. 
Formas de divulgação: mídias sociais sendo: Facebook e Instagram. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: R$100 mil destinados na reforma e 
ampliação da padaria. 
Investimentos planejados: Deseja oferecer o café colonial, entretanto, não há estimativa de 
investimento. 
Avaliação: Muito Interessante – A padaria está localizada na principal avenida da cidade e por 
conta disso no domingo habitantes dos municípios da região costumam sair para praticar 
ciclismo ou passear de moto e a padaria La Matina se tornou um importante ponto de parada. 
Ademais, com a implantação do café colonial o potencial de atração de novos clientes é 
grande, pois a região é composta por muitos habitantes oriundos da região sul do Brasil. 
Singularidade do empreendimento: Comum. 
 

d.ROSE LANCHES 

 
Foto 9 – Fachada Rose Lanches 

 
Tipo de Equipamento: Estabelecimento alimentação 
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Empresa: Rose Lanches – CNPJ: 31.157.220/0001-57 
Nome do responsável: Rosangela Ferreira da Silva 
Tempo de existência do empreendimento: 3 anos 
Endereço: Av. Riachuelo, n°336 – Centro – Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 2km 
Acesso: pavimentado 
Estado de Conservação: Ruim, pois é infraestrutura simples, sem revestimento, salão pequeno 
para receber os clientes e pintura desgastada. 
Dias e horários de funcionamento: Todos os dias, das 18:00 as 00:00. 
Capacidade: 300 pessoas 
Tipo do estabelecimento: Lanchonete 
Infraestrutura: Salão com mesas e um banheiro. 
Características dos produtos/Serviços: Serviço de mesa, aceita cartão de crédito, serve bebida 
alcóolica, possui wi-fi   gratuito. 
Reservas: Não. 
Tipo de Cozinha: Lanches, Porções e comida típica brasileira. 
Pratos para pessoas com restrição alimentar: Inexistente. 
História do empreendimento: O Empreendimento iniciou como uma brincadeira para iniciar 
servir refeições durante a realização do JASC dado a proximidade da residência com o Ginásio 
Municipal. Iniciou com o espetinho e com o sucesso do negócio passou incrementar o 
cardápio, até que abriu o próprio empreendimento em casa. 
Acessibilidade: inexistente.  
Controle de público: inexistente. 
Fluxo maior de clientes: finais de semana. 
Sazonalidade: Inexistente. 
Origem dos visitantes: maior parte do público é do próprio município, mas há a participação 
de visitantes da região. 
Ticket Médio: R$50,00. 
Preços comparado aos concorrentes: Barato. 
Restrições ou Facilidades do negócio em termos de atuação no mercado: Restrição: Estrutura 
simples que o empreendimento possui atualmente. 
Formas de divulgação: Mídias sociais sendo: Instagram. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: R$80 mil na compra dos jogos de mesa, 
freezer e itens de cozinha. 
Investimentos planejados: ampliar e melhorar a infraestrutura do empreendimento, mas não 
soube precisar o valor do investimento. 
Avaliação: Algum Interessante – Embora atualmente conta com uma infraestrutura física 
simples, consegue atender um maior número de pessoas que o concorrente da mesma rua, 
assim como atende muitas caminhoneiros e famílias que estão de passagem pela cidade. É 
válido destacar que possui como diferencial um lanche tamanho família que serve oito 
pessoas. 
Singularidade do empreendimento: Comum. 
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e.LANCHONETE DO MOLA 

 
Foto 10 – Fachada Lanchonete do Mola 

 
Tipo de Equipamento: Estabelecimento alimentação 
Empresa: Lanchonete do Mola – CNPJ: 22.170.004/0001-50 
Nome do responsável: Edmundo de Jesus Santos 
Tempo de existência do empreendimento:  5 anos 
Endereço: Av. Riachuelo, n°888 – Centro – Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 1km 
Acesso: pavimentado 
Estado de Conservação: Bom, local com revestimento no chão, pintura em bom estado de 
conservação e meses e cadeiras sem aparentar grandes desgastes. 
Dias e horários de funcionamento: Todos os dias das 18:00 as 00:00. 
Capacidade: 100 pessoas 
Tipo do estabelecimento: Lanchonete 
Infraestrutura: Salão com mesas e dois banheiros. 
Características dos produtos/Serviços: Entrega, retirada, serviço de mesa, aceita cartão de 
crédito, serve bebida alcóolica, televisão e wi-fi   gratuito. 
Reservas: Não. 
Tipo de Cozinha: Lanches e Típica Brasileira. 
Pratos para pessoas com restrição alimentar: Inexistente. 
História do empreendimento: O empresário trabalhou por 20 anos na região e quando queria 
comer algo a noite não encontrava. Assim resolveu abrir uma lanchonete na cidade, justamente 
para atender esse público e busca como diferencial o atendimento e higiene no trato com os 
alimentos. 
Acessibilidade: inexistente.  
Controle de visitações/público: inexistente. 
Fluxo maior de clientes: Finais de semana. 
Sazonalidade: Inexistente. 
Origem dos visitantes: maior parte do público é do próprio município, mas há a participação de 
visitantes da região. 
Ticket Médio: R$50,00. 
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Preços comparado aos concorrentes: Moderado 
Restrições ou Facilidades do negócio em termos de atuação no mercado: inexistente. 
Formas de divulgação: Mídias sociais sendo: Facebook. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: R$20 mil para a compra dos itens que 
possuem desgastes naturais. 
Investimentos planejados: Pretende implantar uma fábrica de salgados, entretanto não soube 
precisar o valor do investimento. 
Avaliação: Algum Interessante – Embora tenha infraestrutura boa, informou que alguns dias o 
estabelecimento fica cheio e o tempo de espera para receber o pedido aumenta muito, 
desmotivando os clientes. Entretanto, o investimento na fábrica de salgados pode ser um 
diferencial do empresário. 
Singularidade do empreendimento: Comum. 

 

f.BAR ALVORADA 

 
Foto 11 – Fachada do Bar Alvorada 

 
Tipo de Equipamento: Estabelecimento alimentação 
Empresa: Bar Alvorada – CNPJ: 35.991.499/0001-20 
Nome do responsável: Moacir Perin 
Tempo de existência do empreendimento:  30 anos 
Endereço: Av. Riachuelo, n°561 - Centro - Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 1km 
Acesso: pavimentado 
Estado de Conservação: Bom, não apresenta defeitos estruturais, embora não tenha havido 
reforma recente no empreendimento. 
Dias e horários de funcionamento: Todos os dias das 14:00 as 00:00. 
Capacidade: 40 pessoas 
Tipo do estabelecimento: Bar 
Infraestrutura: salão com mesas e dois banheiros. 
Características dos produtos/Serviços: Serviço de mesa, aceita cartão de crédito e serve bebida 
alcóolica. 
Reservas: Não. 
Tipo de Cozinha: Salgados, lanches e porções. 
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Pratos para pessoas com restrição alimentar: Inexistente. 
História do empreendimento: O empreendimento atual foi criado pelo empresário após 
retornar à cidade vindo de Sorriso, pois embora seja aposentado, sentiu a necessidade de 
continuar com o negócio próprio.  
Acessibilidade: Inexistente.  
Controle de visitações/público: inexistente  
Fluxo maior de clientes: Finais de semana. 
Sazonalidade: Inexistente. 
Origem dos visitantes: maior parte do público é do próprio município, mas há a participação de 
visitantes da região. 
Ticket Médio: R$30,00. 
Preços comparado aos concorrentes: Moderado 
Restrições ou Facilidades do negócio em termos de atuação no mercado: Não sinalizado. 
Formas de divulgação: inexistente. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: R$80 mil para a instalação do 
empreendimento. 
Investimentos planejados: Inexistente. 
Avaliação: Interessante – Trata-se um bar simples do município, entretanto possui como carro 
chefe o bolinho de carne, que pode tornar-se um importante chamariz de novos visitantes, assim 
como parte dos eventos esportivos do Jogos Aberto de Santa Carmem (JASC) é realizado no 
estabelecimento. 
Singularidade do empreendimento: Comum. 
 

8.3. Agências de Turismo 
 

a.MARIA VIAGENS 

Tipo de Equipamento: Agência de Viagens 
Empresa: Maria Viagens – CNPJ: 34.950.761/0001-26 
Nome do responsável: Maria Eliane Oliveira Cardoso 
Tempo de existência do empreendimento:  4 anos 
Endereço: Rua Padre Anchieta, n°288 – Centro – Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 2km 
Acesso: pavimentado 
Tipo de agência: Emissiva 
Infraestrutura: Inexistente 
Características dos produtos/Serviços: Passagens aéreas, passagens rodoviárias e pacotes de 
viagens. 
Formas de comercialização: Dar-se-á através de telefone e WhatsApp. 
Principais destinos: Maceió, Fortaleza, Balneário Camboriú, Rio de Janeiro e Recife. 
História do empreendimento: O empreendimento teve início em janeiro de 2016, pois a 
empresária gosta de viajar e gostaria de abrir seu próprio negócio. Dessa forma, decidiu por 
abrir sua própria agência, onde realizou uma parceria com a vai voando, se tornando uma 
revendedora autorizada da empresa. Atualmente a empresa possui parcerias para venda junto 
a Eucatur, Satélite Norte, Urb.com. Além disso, planeja abrir uma franquia de agência de viagem 
para tornar sua principal fonte de renda, dado que atualmente divide com a profissão de 
enfermeira. 
Acessibilidade: não se aplica  
Controle de vendas: inexistente  
Fluxo maior de clientes: Dias de semana. 
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Sazonalidade: Inexistente. 
Ticket Médio: R$1.000,00. 
Preços comparado aos concorrentes: Moderado 
Restrições ou Facilidades do negócio em termos de atuação no mercado: Não sinalizado. 
Formas de divulgação: através de mídias sociais sendo: Facebook e Instagram. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: Inexistente. 
Investimentos planejados: Planeja abrir uma franquia de agência de viagens, porém, embora já 
buscou franquias de baixo custo, ainda não estimou o valor que deverá investir. 
Avaliação: Muito Interessante – Por ser a única agência de viagens da cidade, após a abertura 
da franquia poderá atrair mais a atenção da população local, assim como, demonstrou interesse 
em vender pacotes turísticos para Santa Carmem, sendo que atualmente não há esse serviço, 
pois, a cidade não possui um produto turístico. 
Singularidade do empreendimento: Comum. 

8.4. Lazer e Entretenimento 
 

a.ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DE SANTA CARMEM (ACASC) – LAR DOS IDOSOS 

  
Foto 12 – Fachada Lar dos Idosos Foto 13 – Salão com palco do Lar dos Idosos 

 
Tipo de Equipamento: Lazer e Entretenimento 
Empresa: Lar dos Idosos – CNPJ: 00.917.795/0001-05 
Nome do responsável: Maria Neusa Doroteu Silva 
Tempo de existência do empreendimento: 20 anos 
Endereço: Rua Armando Pedro Kapes, s/n – Centro – Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 2km 
Acesso: pavimentado 
Estado de Conservação: Bom, pois trata-se de um lugar amplo, com área de lazer completa com 
vestiários, piscina, academia, churrasqueiras, vestiários, porém apenas o forro necessita de 
manutenção, pois em algumas áreas está caindo. 
Dias e horários de funcionamento: Segunda a sexta, 08:00 as 18:00, entretanto abre aos finais 
de semana caso haja a realização de evento no espaço. 
Capacidade de atendimento: 500 pessoas. 
Tipo: Clube 
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Infraestrutura: Recepção, cozinha, churrasqueira, piscina e seis banheiros. 
História do empreendimento: O Lar dos Idosos foi criado com o intuito de promover um local 
para que os idosos pudessem interagir entre si na cidade. Hoje em dia possui uma programação 
de eventos, nos quais inclui: Encontros dos Idosos todas as terças-feiras; Aula de Hidroginástica 
na sexta feira com uma profissional contratada, quarta e sexta aula de Ballet voltadas para as 
crianças do município; Shows ao vivo pelo menos uma vez por mês, que atrai a atenção inclusive 
da população de Sinop, além de outros eventos, como Bingo, Shows, festas de casamento e etc. 
Acessibilidade: rampa de acesso  
Controle de visitações/público: inexistente  
Fluxo maior de clientes: Dias de semana. 
Sazonalidade: Inexistente. 
Origem dos visitantes: maior parte do público é do próprio município, mas há a participação de 
visitantes da região. 
Valores comercializados: Aluguel Simples R$400,00 e Casamento R$600,00 a R$700,00. 
Preços comparado aos concorrentes: Barato 
Restrições ou Facilidades do negócio em termos de atuação no mercado: Restrição: Falta de 
Banheiro adaptado para receber deficientes físicos e Facilidade é o amplo espaço com boa área 
de cobertura. 
Formas de comercialização: Por telefone e diretamente no estabelecimento. 
Formas de divulgação: Inexistente. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: Foi realizado a troca das portas e pintura do 
local, entretanto não soube precisar o valor do investimento. 
Investimentos planejados: Construção de banheiro adaptado e um local para um bar, porém 
não soube precisar o valor do investimento. 
Avaliação: Muito Interessante – Local atualmente muito utilizado pela população para diversos 
fins, sendo que por enquanto não há outro local que possa concorrer com este local. 
Singularidade do empreendimento: Poucos similares. 

 

b.ESPAÇO DE FESTA DO MOACIR 

  
Foto 14 – Entrada do Espaço de Festa do Moacir Foto 15 – Área de churrasqueira do Espaço de 

Festa do Moacir 

Tipo de Equipamento: Lazer e Entretenimento 
Empresa: Espaço de festa do Moacir – CNPJ: Informal 
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Nome do responsável: Moacir Perin 
Tempo de existência do empreendimento: 3 anos 
Endereço: Av. Riachuelo, n°561 - Centro - Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 1km 
Acesso: pavimentado 
Estado de Conservação: Bom, pois trata-se de uma construção recente, além disso, passou por 
uma reforma para ampliação da área coberta recentemente. 
Dias e horários de funcionamento: Todos os dias. 
Capacidade de atendimento: 150 pessoas. 
Tipo: Espaço de festa 
Infraestrutura: Cozinha, churrasqueira, piscina e dois banheiros. 
História do empreendimento: O espaço foi criado para ser utilizado na integração social da 
família, entretanto passou a ter demanda para alugar a área, na qual já foi utilizada para 
casamentos, batizados, dentre outras. 
Acessibilidade: rampa de acesso  
Controle de visitações/público: inexistente  
Fluxo maior de clientes: Finais de semana. 
Sazonalidade: Inexistente. 
Origem dos visitantes: maior parte do público é do próprio município, mas há a participação de 
visitantes da região. 
Valores comercializados: Aluguel Diária R$500,00. 
Preços comparado aos concorrentes: Sofisticado 
Restrições ou Facilidades do negócio em termos de atuação no mercado: Inexistente 
Formas de comercialização: Por telefone e diretamente no estabelecimento. 
Formas de divulgação: Inexistente. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: R$ 100 mil na construção do local, assim como 
na instalação da piscina e ampliação da área coberta do empreendimento. 
Investimentos planejados: Inexistente. 
Avaliação: Algum Interessante – Trata-se de um local pequeno, que não é capaz de absorver a 
demanda dos eventos programados da cidade de Santa Carmem. 
Singularidade do empreendimento: Comum. 

c.CLUBE DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS (CTG) 

 
Foto 16 – Galpão em construção da sede do CTG. 
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Tipo de Equipamento: Lazer e Entretenimento 
Empresa: Centro de Tradições Gaúchas Paixão sem Fronteiras – CNPJ: 23.701.412/0001-54 
Nome do responsável: Eudacir Maurina 
Tempo de existência do empreendimento: Em construção 
Endereço: Av. Independência, s/n - Centro - Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 2km 
Acesso: Não pavimentado 
Estado de Conservação: Não se aplica. 
Dias e horários de funcionamento: Não se aplica. 
Capacidade de atendimento: 800 pessoas. 
Tipo: Clube 
Infraestrutura: Não se aplica. 
História do empreendimento: O espaço foi idealizado para promover atividades aos membros 
do clube, pois atualmente não é cobrado mensalidade, dado que não há serviços oferecidos pelo 
CTG. Após sua conclusão, além do salão de festas com capacidade para 800 pessoas, haverá 
pista para a prática de laço comprido e equoterapia, piscina para aulas de hidroginástica, quadra 
de futebol, além de aulas de danças típicas. 
Acessibilidade: Não se aplica.  
Controle de visitações/público: Não se aplica. 
Fluxo maior de clientes: Não se aplica 
Sazonalidade: Não se aplica 
Origem dos visitantes: Não se aplica. 
Valores comercializados: Não definido. 
Preços comparado aos concorrentes: Não se aplica. 
Restrições ou Facilidades do negócio em termos de atuação no mercado: Inexistente. 
Formas de comercialização: Não definido. 
Formas de divulgação: Não definido. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: Não se aplica. 
Investimentos planejados: Não mensurado. 
Avaliação: Muito Interessante – Pois há na cidade poucas opções de espaços com infraestrutura 
mínima para a realização dos eventos programados e dessa forma o clube do CTG dará a 
infraestrutura necessária. 
Singularidade do empreendimento: Poucos similares. 
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8.5. Outros 
 

a. AUTO POSTO SANTA CARMEM 

 
Foto 17 – Fachada do Auto Posto Santa Carmem 

 
Tipo de Equipamento: Outros – Posto de Combustível 
Empresa: Auto Posto Santa Carmem – CNPJ: 14.916.118/0001-79 
Nome do responsável: Vitória Fernanda Frantz 
Tempo de existência do empreendimento: 40 anos 
Endereço: Av. do Comércio, n°1048 - Centro - Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 1km 
Acesso: pavimentado 
Estado de Conservação: Bom, apresenta com nível de calçamento, as bombas foram trocadas 
recentemente e a pintura e placas estão conservadas. 
Dias e horários de funcionamento: Segunda a sábado das 06:00 às 20:00 e domingo das 07:00 
às 14:00. 
Infraestrutura: Estacionamento, lava jato, borracharia e loja de conveniência. 
História do empreendimento: O espaço foi idealizado para promover atividades aos membros 
do clube, pois atualmente não é cobrado mensalidade, dado que não há serviços oferecidos pelo 
CTG. Após sua conclusão, além do salão de festas com capacidade para 800 pessoas, haverá 
pista para a prática de laço comprido e equoterapia, piscina para aulas de hidroginástica, quadra 
de futebol, além de aulas de danças típicas. 
Acessibilidade: Rampa de acesso a conveniência.  
Controle de registro de vendas: Sim. 
Sazonalidade: Sim, na época de safra há aumento na demanda por diesel. 
Restrições ou Facilidades do negócio em termos de atuação no mercado: Inexistente. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: R$200 mil para a troca das bombas e do 
sistema de gestão. 
Investimentos planejados: R$120 mil na reforma da infraestrutura do posto. 
Avaliação: Interessante – Pois na cidade há apenas dois postos, sendo que o concorrente possui 
uma infraestrutura precária. Dado o aumento de turistas na região, crescerá a demanda por 
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combustível e o empreendimento possui capacidade para atender esse aumento no volume de 
clientes. 
Singularidade do empreendimento: Comum. 

 

9. Atrativos turísticos 

9.1. Pesca 
 

a.PESQUE E PAGUE CHÁCARA PARAÍSO 

  
Foto 18 – Foto dos tanques de pesca Foto 19 – Tanque novo recém construído 

 
Tipo de Equipamento: atrativos naturais para pesca – Pesque e Pague 
Transporte até o atrativo: Somente por meio de veículos particulares (veículo próprio, a pé, 
bicicletas, etc.) 
Propriedade: Privada 
Empresa: Chácara Paraíso – CNPJ: Informa 
Nome do responsável: Rui Gueno 
Tempo de existência do empreendimento: 8 anos 
Endereço: Zona Rural 
Distância da sede do município: 3km 
Acesso: não pavimentado 
Estado de Conservação: Ruim, pois trata-se de um lugar sem infraestrutura para recepcionar os 
clientes, assim como não há banheiros, bancos ou estrutura coberta para a pescaria.  
Dias e horários de funcionamento: Todos os dias, 08:00 as 18:00. 
Capacidade de atendimento: 150 pessoas. 
Infraestrutura: Inexistente. 
Guia de pesca: Não se aplica 
Piloteiro: Não se aplica 
Pesque e Solte: Inexistente 
Exige carteirinha de pesca: Não se aplica 
Principais espécies de peixe: Pintado, Tabatinga, Piau, Lambari, Jatuarana e Tucunaré 
Tipo de pesca: Em barranco 
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História do empreendimento: O proprietário inicialmente investiu na plantação e venda de 
hortaliças em sua propriedade que em sua maioria era comercializado na cidade de Santa 
Carmem. Entretanto, como a demanda por esse tipo de produto não era alta, acabava sobrando 
mercadoria. A alternativa era buscar novos mercados, sendo que a cidade mais próxima capaz 
de absorver a produção era Sinop, porém o produtor não obtinha vantagem nesse caso, pois 
tinha que realizar a entrega na cidade vizinha, perdendo a competitividade e comprometendo 
o lucro. Por conta disso, analisando a abundância de água que havia em sua propriedade, mudou 
de ramo e investiu na abertura de um pesque e pague, dado que na região havia poucas opções. 
Inicialmente passou a oferecer tambaqui e pintado, entretanto, com o tempo foi realizando 
ampliações no número de tanques e também de espécies, inclusive passando a oferecer a pesca 
do Tucunaré, espécie rara de ser oferecida por pesque e pague. 
Outras Atividades ou passeios oferecidos: Inexistente. 
Principais equipamentos, estrutura e medidas de segurança: Inexistente. 
Acessibilidade: Inexistente. 
Controle de visitações: inexistente. 
Sazonalidade: Inexistente. 
Origem dos visitantes: maior parte do público é do próprio município, mas há a participação de 
visitantes da região. 
Valores comercializados: Pintado: R$21,00/Kg; Tabatinga: R$13,00/Kg; Piau: R$15,00/Kg; 
Lambari: R$25,00/Kg; Jatoarana R$17,00/Kg e Tucunaré R$20,00/Kg. 
Restrições ou Facilidades do negócio em termos de atuação no mercado: Restrição: Falta de 
Banheiro adaptado para receber deficientes físicos e Facilidade é o amplo espaço com boa área 
de cobertura. 
Formas de comercialização: Diretamente no estabelecimento. 
Formas de divulgação: Inexistente. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: R$150.000,00 na construção dos tanques 
escavados. 
Investimentos planejados: Construção de um barracão com banheiros para recepcionar os 
clientes, porém não soube precisar o valor do investimento. 
Avaliação: Interessante – Por ser um dos poucos empreendimentos no país que oferecem a 
pesca do Tucunaré, entretanto não há infraestrutura para atender um grande volume de 
clientes. 
Singularidade do empreendimento: Raro. 
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b.RIO TARTARUGA 

  
Foto 20 – Rio Tartaruga Foto 21 – Ponte sobre o Rio Tartaruga 

 
Tipo de Equipamento: atrativos naturais para pesca 
Transporte até o atrativo: Somente por meio de veículos particulares (veículo próprio, a pé, 
bicicletas, etc.) 
Propriedade: Pública 
Empresa: Não se aplica 
Nome do responsável: Não se aplica 
Tempo de existência do empreendimento: Não se aplica 
Endereço: Zona Rural 
Distância da sede do município: 40km 
Acesso: pavimentado 
Estado de Conservação: Regular, pois a rampa de acesso de barcos ao rio foi inutilizada pela 
equipe que está realizando a obra de asfaltamento na região, para retirar água do rio, dessa 
forma, a outra rampa encontra-se em propriedade privada e não está em boas condições de 
uso.  
Dias e horários de funcionamento: Todos os dias. 
Capacidade de atendimento: Não se aplica. 
Infraestrutura: Inexistente. 
Guia de pesca: Inexistente 
Piloteiro: Inexistente 
Pesque e Solte: Sim 
Exige carteirinha de pesca: Sim 
Principais espécies de peixe: Tucunaré, Matrinchã, Bicuda, Cachorra, Cachara, Palmito, Pirarara, 
Jaú, Pacu, Piranha, Piau 
Tipo de pesca: Em barranco, pesca em rodada barco e curricada 
História do empreendimento: Inexistente. 
Outras Atividades ou passeios oferecidos: Inexistente. 
Principais equipamentos, estrutura e medidas de segurança: Inexistente. 
Acessibilidade: Inexistente. 
Controle de visitações: inexistente. 
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Sazonalidade: Sim, os meses de alta temporada vai agosto a abril, excluindo os meses de 
piracema. 
Origem dos visitantes: maior parte do público é do próprio município, mas há a participação de 
visitantes da região. 
Valores comercializados: Não se aplica. 
Restrições ou Facilidades: Não se aplica. 
Formas de comercialização: Diretamente no estabelecimento. 
Formas de divulgação: Inexistente. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: Não se aplica. 
Investimentos planejados: Não se aplica. 
Avaliação: Interessante – É um Rio que aparenta estar amplamente planejado preservado logo 
possui grande possibilidade de pesca, por possivelmente ser pouco explorado para este fim, 
entretanto há as dificuldades já relatadas. 
Singularidade do empreendimento: Poucos similares. 

9.2. Negócios e Eventos 
 

a.CONCURSO PÉ DE SOJA GIGANTE 

  
Foto 22 – Pé de Soja participantes do concurso Foto 23 – Contagem das Vagens 

 
Tipo de atrativo: evento programado – evento festivo 
Empresa responsável pela Organização: Comunidade Ivani – CNPJ: Informal 
Nome do responsável: Edir Jorge Iltchenco 
Frequência realização: Anual 
Época realização: Último domingo de maio (Dia da Padroeira Nossa Senhora de Fátima) 
Tempo de existência do evento:  12 anos 
Pessoas envolvidas diretamente: vinte e cinco 
Local onde é realizado o evento:  Igreja da Comunidade Ivani (Nossa Senhora de Fátima) 
Endereço: Zona Rural 
Distância da sede do município: 9km 
Tamanho área ocupada pelo evento: 200m² 
Acesso: não pavimentado 
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Transporte até o atrativo: A prefeitura disponibiliza um ônibus para levar e buscar os 
participantes da festividade, ou podem ir por meio de veículos particulares (veículo próprio, a 
pé, bicicletas, etc.) 
Entrada: gratuita 
Valores atrações do evento: Churrasco: R$50,00 e Rifas R$2,00 a 5,00. 
Descrição do Evento: O evento é uma comemoração da Padroeira da comunidade, onde é 
realizado o concurso do Pé de Soja Gigante. 
História do evento: O evento iniciou no ano de 2008 após alguns produtores da região e 
membros da comunidade visitarem o concurso do pé de soja realizado em Laguna Carapã/MS. 
Voltaram com a ideia de realizar o concurso na cidade, dado a vocação agrícola da região. 
Inicialmente era uma festa pequena, entretanto com a divulgação aliado com a maior 
participação dos produtores entraram na disputa. Por conta disso o evento ganhou fama na 
região e assim os agricultores passaram a investir no cultivo de soja voltado para a competição 
e assim, o número de vagens por pé que começou em 3.000, no ano de 2018 foi de 17.000. 
Atrações do evento: As atrações do evento são a Missa em homenagem à Padroeira, Almoço 
(churrasco), Música ao Vivo (Matinê Dançante), brincadeiras como Rifas (aposta no número de 
vagens em determinado pé de soja), Torneio de Futebol Suíço e Concurso do Pé de Soja 
Gigante.  
Considerando os últimos cinco anos: o número de pessoas que participam do evento 
permanece estável ao longo dos últimos anos. 
Controle de visitações/público: inexistente  
Origem dos visitantes: maior parte do público é do próprio município, mas há a participação 
de visitantes da região. 
Restrições ou Facilidades de organização e realização do evento: Restrição: Organizar a 
equipe de trabalho para organizar a festa; Facilidade: Colaboração da Prefeitura e 
Patrocinadores. 
Formas de divulgação: televisão ou rádio, site da Prefeitura, carro de som e cartazes. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: Para a realização dos últimos concursos, 
foram destinados R$100.000,00, sendo em torno de R$20.000,00 em cada evento. 
Investimentos planejados: Não prevê mudança nos valores investidos 
Avaliação: Muito Interessante – Pois trata-se de um dos eventos mais importantes do 
calendário municipal, dado que a própria cidade utiliza o slogan de terra do pé de soja gigante. 
Singularidade do evento: Raro. 
Impacto na economia do município: O evento não possui tamanha importância, pois é realizado 

em apenas um dia e fora da cidade de Santa Carmem, cujos visitante vão diretamente a 

comunidade, sem necessitar dos serviços da cidade, como Alimentação e Hospedagem. 
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b.ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SANTA CARMEM 

  
Foto 24 – Desfile Cívico  Foto 25 – Entrega do Bolo de Pote 

 
Tipo de atrativo: evento programado – evento festivo 
Empresa responsável pela Organização: Prefeitura Municipal de Santa Carmem - CNPJ: 
37.465.283/0001-57 
Nome do responsável: Aline Alexandre Frantz 
Frequência realização: Anual 
Época realização: 14 de setembro 
Tempo de existência do evento:  voltou a ser realizado a 4 anos 
Pessoas envolvidas diretamente: Cem pessoas 
Local onde é realizado o evento:  Desfile Cívico que sai da Escola Estadual e vai até a praça 
central Emilio Malinsk. 
Endereço: Av. Alvorada, n°421 até a Av. do Comércio S/n – Centro – Santa Carmem/MT 
Tamanho área ocupada pelo evento: 200m² 
Acesso: pavimentado 
Transporte até o atrativo: Somente por meio de veículos particulares (veículo próprio, a pé, 
bicicletas, etc.) 
Entrada: gratuita 
Descrição do Evento: O evento é marcado pelo desfile cívico que saí da escola Estadual e vai 
até a praça central da cidade, onde os alunos, grupos de idosos, fanfarra fazem o percurso se 
apresentando. Ao chegar na praça há shows com músicos regionais e exposição de produtos 
da agricultura familiar, em especial salame, queijo e cuca. 
História do evento: A prefeitura resgatou a realização do evento que havia sido suspenso, pois 
a própria população cobrou para a volta das atividades, pois a Prefeitura também visualizava 
que era necessário realizar um evento para que a população realizasse alguma atividade, visto 
que se trata um feriado no município. 
Atrações do evento: As atrações do evento são a entrega de bolo de pote em comemoração 
ao aniversário da cidade, desfile cívico, shows ao vivo e apresentação da fanfarra. 
Considerando os últimos cinco anos: o número de pessoas que participam do evento está 
aumentando, porém, dado que é um feriado municipal, não recebe grande quantidade de 
visitantes.  
Controle de visitações/público: inexistente  
Origem dos visitantes: Grande parte do público é do próprio município, mas há a participação 
de poucos visitantes da região. 
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Formas de divulgação: televisão ou rádio, site da Prefeitura e mídias sociais sendo: Facebook, 
Instagram e WhatsApp dos funcionários da Prefeitura. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: Para a realização dos últimos concursos, 
foram destinados R$150.000,00. 
Investimentos planejados: Para os demais está planejamento passar a oferecer shows de 
gospel, entretanto não há o valor definido do investimento. 
Avaliação: Algum Interesse – É um evento importante para os cidadãos, porém como trata-se 
de um feriado municipal, possui baixa expectativa de atração de novas pessoas. 
Singularidade do evento: Comum. 
Impacto na economia do município: O evento é pouco importante para a cidade pois não atrai 

visitantes, entretanto, todos os gastos realizados são nos comércios locais, logo, gera ganhos 

econômicos. 

c.ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO DE MOTOCROSS 

  
Figura 7 – Cartaz de divulgação do 

Motocross 
Foto 26 – Pista de Motocross da cidade 

 
Tipo de atrativo: evento programado – evento esportivo (competições) 
Empresa responsável pela Organização: Prefeitura Municipal de Santa Carmem - CNPJ: 
37.465.283/0001-57 
Nome do responsável: Cintia Dayane Silva Augustin 
Frequência realização: Anual 
Época realização: novembro 
Tempo de existência do evento:  4 anos 
Pessoas envolvidas diretamente: quarenta 
Local onde é realizado o evento:  Pista Municipal de Motocross 
Endereço: Zona Rural 
Distância da sede do município: 1,5km 
Tamanho área ocupada pelo evento: 10.000m² 
Acesso: não pavimentado 
Transporte até o atrativo: somente por meio de veículos particulares (veículo próprio, a pé, 
bicicletas, etc.) 
Entrada: gratuita 
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Descrição do Evento: O evento é uma etapa do campeonato municipal de motocross que é 
realizado na pista da cidade e depois segue em carreata para a premiação na praça principal da 
cidade. 
História do evento: O atual Prefeito foi um dos fundadores do clube de motocross da cidade, 
porém não houve progresso em realizar as atividades na cidade. Porém com há diversos 
praticantes na cidade a prefeitura foi procurada para que pudesse construir uma pista para a 
prática do esporte na cidade. Após essa construção surgiu a oportunidade de levar uma etapa 
do estadual para a cidade, dado que já possuía a pista construída. 
Atrações do evento: O evento é composto pelo motocross de velocidade, ou seja, corrida na 
pista de terra, que é realizada em três categorias distintas, tanto no masculino, quanto na 
feminina. 
Considerando os últimos cinco anos: houve um aumento público dado o maior foco na 
divulgação do evento. 
Controle de visitações/público: inexistente  
Origem dos visitantes: maior parte do público é do próprio município, mas há a participação 
de visitantes da região. 
Restrições ou Facilidades de organização e realização do evento: Engajamento da população 
Formas de divulgação: televisão ou rádio, site da Prefeitura e da Liga de Motocross do Estado 
de Mato Grosso, além das mídias sociais sendo: Facebook, Instagram e WhatsApp dos 
funcionários da Prefeitura. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: Para a realização dos últimos jogos, foram 
destinados R$100.000,00, sendo em torno de R$50.000,00 em cada evento 
Investimentos planejados: prevê investir cerca de R$70 mil, devido a necessidade de 
preparação da pista para a prova, assim como montagem de arquibancadas, sistema de som e 
segurança no local. 
Avaliação: Muito Interessante - Pois foi citado por outros empresários como um chamariz de 
visitantes que consumem no município, logo o desenvolvimento deste evento irá beneficiar o 
comércio local. 
Singularidade do evento: Poucos eventos similares. 
Impacto na economia do município: Embora o impacto na economia atualmente é pequeno, 
há grande potencial para tal, visto que os próprios comerciantes citaram este evento como um 
importante chamariz para a cidade, ou seja, com o investimento para a promoção do evento, 
poderá gerar reflexos positivos ainda maiores na economia do município. 
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d.REVEILLON 

  
Figura 8 – Cartaz de divulgação do Reveillon Foto 27 – Foto Aérea do Reveillon 

 
Tipo de atrativo: evento programado – evento festivo 
Empresa responsável pela Organização: Prefeitura Municipal de Santa Carmem - CNPJ: 
37.465.283/0001-57 
Nome do responsável: Aline Alexandre Frantz 
Frequência realização: Anual 
Época realização: 31 de dezembro 
Tempo de existência do evento:  11 anos 
Pessoas envolvidas diretamente: cinquenta 
Local onde é realizado o evento:  Praça Municipal Emílio Malinsk 
Endereço: Av. do Comércio, s/n – Centro – Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 0,5km 
Tamanho área ocupada pelo evento: 10.000m²  
Acesso: pavimentado 
Transporte até o atrativo: somente por meio de veículos particulares (veículo próprio, a pé, 
bicicletas, etc.) 
Entrada: gratuita 
Valores atrações do evento: Camarote: R$2.500,00; Ticket Médio de gasto: R$100,00 por 
pessoa. 
Descrição do Evento: O Evento é realizado pela Prefeitura Municipal da cidade, na qual inicia 
próximo das sete horas da noite com os shows e liberação para o acesso as barracas de 
comida. Além disso é realizado o show de fogos de artificio durante a virada. 
História do evento: A prefeitura percebeu que durante a virada do ano as pessoas saiam da 
cidade para viajar, assim diminui a demanda pelo comércio local. Com a intensão de solucionar 
tal questão, criou o evento de Reveillon da cidade, para não apenas dar opções as pessoas que 
ficaram, mas incentivar as pessoas a ficarem na cidade, assim como atrair novos visitantes. 
Atrações do evento: As atrações do evento são os shows que são realizados durante o evento, 
assim como as barracas de alimentação e show de fogos de artificio. 
Considerando os últimos cinco anos: Aumentando, devido a contratação de atrações musicais 
de nível nacional. 
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Controle de visitações/público: inexistente  
Origem dos visitantes: Maior parte do público é do próprio município, mas há a participação 
de visitantes da região. 
Restrições ou Facilidades de organização e realização do evento: Facilidades: Adesão do 
público, pois durante o ano a própria população cobra a prefeitura sobre a organização do 
evento. Restrição: Patrocinadores para colaborar com o financiamento do evento.  
Formas de divulgação: televisão ou rádio, site da Prefeitura, mídias sociais sendo: Facebook, 
Instagram e WhatsApp dos funcionários da Prefeitura, além de adesivagem de carros. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: O investimento vem aumentando ano a ano 
devido a contratação de shows com artistas de maior visibilidade, assim, a cinco anos eram 
gastos R$200 mil e no evento de 2019 foram gastos R$400 mil. 
Investimentos planejados: o planejamento é ter dispêndio parecido ou superior ao último 
evento realizado, devido a busca de sempre melhorar a estrutura e shows. 
Avaliação: Muito Interessante - É um evento importante para a cidade, pois atraí visitantes de 
diversos habitantes das cidades ao redor que acabam consumindo no comércio local. 
Singularidade do evento: Poucos eventos similares. 
Impacto na economia do município: O evento é importante para a cidade, pois segundo 
estimativa da prefeitura recebe cerca de 8.000 pessoas durante a sua realização, logo é 
necessário montar uma grande estrutura e os responsáveis por essa montagem em geral são 
de fora do município, então demandam a utilização da rede hoteleira do município, assim 
como de alimentação. Além disso no dia da realização do evento, a cidade recebe diversas 
pessoas que consomem no comércio local. Inclusive a inauguração do Hotel D’Álice foi 
adiantada para hospedar turistas que foram até a cidade para participar da festa de Reveillon. 
 

e.EXPOCARMEM 

  
Figura 9 – Cartaz de divulgação da ExpoCarmem Foto 28 – Exposição de máquinas e 

equipamentos 

Tipo de atrativo: evento programado – evento festivo 
Empresa responsável pela Organização: ACRIPC - Associação dos Criadores e Produtores 
Carmenses - CNPJ: 10.141.447/0001-76 
Nome do responsável: Mateus Nicoli da Cruz 
Frequência realização: Anual 
Época realização: agosto 
Tempo de existência do evento:  15 anos 
Pessoas envolvidas diretamente: cinquenta 
Local onde é realizado o evento:  Parque de Exposição Mario Cesar da Cruz 
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Endereço: Av. Borba Gato esquina com Av. independência – Centro – Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 1km 
Tamanho área ocupada pelo evento: 40.000m²  
Acesso: não pavimentado 
Transporte até o atrativo: somente por meio de veículos particulares (veículo próprio, a pé, 
bicicletas, etc.) 
Entrada: Paga – R$70,00 por pessoa para os quatro dias de evento 
Valores atrações do evento: Ticket Médio de gasto: R$50,00 a 70,00 por pessoa. 
Descrição do Evento: O evento é um show de exposição que é realizado em 4 dias no mês de 
agosto, onde são realizados exposições, shows e parque de diversões para a população da 
cidade. 
História do evento: O evento foi criado pela ACRIPC pois quando o evento era realizado em 
Sinop, a população mais carente da cidade de Santa Carmem não tinha a oportunidade de 
participar, logo, um grupo de produtores e agricultores decidiram organizar o evento na cidade 
e assim todas as pessoas teriam a oportunidade de acompanhar. Por conta desse apelo social, 
até nas edições atuais, em geral o último dia não é cobrado ingresso para a entrada no parque 
de exposição para dar a oportunidade de todas as pessoas participarem. 
Atrações do evento: O Evento conta com 4 noites de festas, onde são realizados shows de 
prêmios, shows musicais de artistas nacionais e locais, exposição de máquinas e 
equipamentos, rodeios, bingo, baile da rainha e parque de diversões. 
Considerando os últimos cinco anos: Aumentando, pois segundo o informante o Exponop não 
é mais realizado. Assim como de algumas cidades ao redor também pararam de ser realizados. 
Logo, a ExpoCarmem se tornou o único evento do tipo na região, tornando-o atrativo. 
Controle de visitações/público: Sim. Público de 3.000 a 7.000 pessoas dia, a depender se é dia 
de semana ou final de semana. 
Origem dos visitantes: Maior parte do público é do próprio município, mas há a participação 
de visitantes da região. 
Restrições ou Facilidades de organização e realização do evento: Facilidades: Conta com lugar 
próprio para realizar o evento, assim como já está no calendário da região. Restrições: A 
aprovação dos projetos para a realização do evento, por exemplo o dos bombeiros que 
conseguem a liberação próximo da realização do evento.  
Formas de divulgação: televisão ou rádio, site da Prefeitura, mídias sociais sendo: Facebook, 
Instagram e WhatsApp, além outdoors. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: O investimento para realizar os últimos 
eventos gira em torno de R$2,9 milhões. 
Investimentos planejados: R$695 mil para a realização do evento. Este aumento em 
comparação a média é por conta do investimento no show que deverá ser maior. 
Avaliação: Muito Interessante - É um evento importante para a cidade, pois atraí visitantes de 
diversos habitantes das cidades ao redor que acabam consumindo no comércio local. Além 
disso, foi citado por empresários como um importante chamariz para a cidade. 
Singularidade do evento: poucos eventos similares. 
Impacto na economia do município: É importante, pois demandam montagem e preparação 
da infraestrutura para realizar o evento e estes trabalhadores em geral consomem os recursos 
da cidade, como hotel restaurante e mercado. Ademais, nos dias do evento, os participantes 
também consomem dos comerciantes locais. 
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f.ARRAIAL DO VALENTE 

  

Figura 10 – Cartaz de divulgação do Arraial do 
Valente 

Foto 29 – Apresentação da quadrilha 

 
Tipo de atrativo: evento programado – evento festivo 
Empresa responsável pela Organização: Centro de Tradições Nordestinas - CTN - CNPJ: 
25.322.987/0001-91 
Nome do responsável: Maria Eliane Oliveira Cardoso 
Frequência realização: Anual 
Época realização: junho 
Tempo de existência do evento:  4 anos 
Pessoas envolvidas diretamente: sessenta 
Local onde é realizado o evento:  Praça do Itororó 
Endereço: Av. Itororó, s/n – Centro – Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 1km 
Acesso: pavimentado 
Transporte até o atrativo: somente por meio de veículos particulares (veículo próprio, a pé, 
bicicletas, etc.) 
Entrada: gratuita 
Valores atrações do evento: Ticket Médio de gasto: R$50,00 por pessoa. 
Descrição do Evento: O evento é composto por apresentações de danças folclóricas inspiradas 
na tradição nordestina de comemorar o São João. Dessa forma, possui apresentação de Bumba 
meu Boi, cujo boi criado pelo CTN nomina o evento, apresentação de quadrilha de São João e 
comidas típicas. 
História do evento: A festa foi criada a partir da expansão da comemoração do São João que 
era realizada na rua da atual presidente do CTN, ou seja, o restante da população começou a 
participar e então surgiu a ideia de criar o Evento do Arraial do Valendo, inspirado na 
comemoração que já era realizado, porém expandida para as demais pessoas que não 
moravam próximos de onde era realizado. Além disso, o local escolhido para a realização foi a 
praça do Itororó, pois fica próximo a região mais carente da cidade e visava a inclusão deste 
público na festividade. 
Atrações do evento: O evento conta com diversas apresentações, em especial de dança, como 
o Bumba meu Boi, Quadrilha, xaxado, além de outras atrações das festas juninas, como pau de 
sebo, pescaria, comidas e bebidas típicas como o baião de 2 e chá de burro. 
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Considerando os últimos cinco anos: Aumentando, pois estão está tendo retornos positivos 
sobre o evento, então atrai novas pessoas todos os anos. 
Controle de visitações/público: Inexistente 
Origem dos visitantes: Maior parte do público é do próprio município, mas há a participação 
de visitantes da região. 
Restrições ou Facilidades de organização e realização do evento: Facilidade: Apoio da 
Prefeitura Municipal. Restrição: Dificuldade na organização devido a mão de obra escassa para 
colaborar e não há recursos para contratar uma equipe profissional. 
Formas de divulgação: televisão ou rádio, site da Prefeitura, mídias sociais sendo: Facebook, e 
WhatsApp, além panfletos. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: A entrevistada não soube informar o valor 
investido, porém afirmou que sempre realiza a compra novas roupas, pois o CTN cede para os 
participantes das apresentações do evento. 
Investimentos planejados: Não soube informar o valor que pretende investir na próxima 
realização, porém informou que não irá alterar o formato. 
Avaliação: Interessante - O evento tem potencial para expandir e atrair pessoas das regiões 
próximas, já que a região conta com muitas pessoas de origem nordestina. Além disso, 
atualmente, mesmo sem grandes pretensões, já atrai público das cidades vizinhas durante sua 
realização. 
Singularidade do evento: poucos eventos similares. 
Impacto na economia do município: O evento gera pouco impacto na economia local, pois não 
atrai um público grande de fora do município, mas todos os insumos utilizados para sua 
realização, se não forem doados, são adquiridos no comércio da cidade. 
 

g.FESTIVAL DA TAPIOCA 

 
Figura 11 – Cartaz de divulgação do Festival da Tapioca 

Tipo de atrativo: evento programado – evento gastronômico 
Empresa responsável pela Organização: Centro de Tradições Nordestinas - CTN - CNPJ: 
25.322.987/0001-91 
Nome do responsável: Maria Eliane Oliveira Cardoso 
Frequência realização: Anual 
Época realização: junho 
Tempo de existência do evento:  3 anos 
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Pessoas envolvidas diretamente: sessenta 
Local onde é realizado o evento:  Salão Paroquial  
Endereço: Av. do Comércio, s/n – Centro – Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 1km 
Acesso: pavimentado 
Transporte até o atrativo: somente por meio de veículos particulares (veículo próprio, a pé, 
bicicletas, etc.) 
Entrada: gratuita 
Valores atrações do evento: Tapioca: R$5,00 a 7,00. 
Descrição do Evento: Trata-se de um evento gastronômico voltado à exposição e venda dos 
mais variados tipos e sabores de tapioca. Além disso o evento conta com música ao vivo, em 
especial são tocados forró e vanerão para que as pessoas possam dançar. 
História do evento: O evento foi criado a pedido do público que informou aos responsáveis 
pela elaboração do evento do Boi Valente, que deveria dar mais ênfase a tapioca, por se tratar 
de uma comida típica da região também e que em geral eram bastante consumidas durante o 
evento. Dessa forma nasceu o Festival da Tapioca realizado anualmente meses antes do Arraial 
do Valente. 
Atrações do evento: As atrações dos eventos é a barraquinha de tapioca na qual são servidos 
diversos tipos e sabores para o recheio para que os participantes possam experimentar. 
Ademais é realizado show ao vivo para as pessoas possam dançar. 
Considerando os últimos cinco anos: Aumentando, pois estão está tendo retornos positivos 
sobre o evento, então atrai novas pessoas todos os anos. 
Controle de visitações/público: Inexistente 
Origem dos visitantes: Maior parte do público é do próprio município, mas há a participação 
de visitantes da região. 
Restrições ou Facilidades de organização e realização do evento: Restrição: Dificuldade de 
obter o local para a realização do evento, dado que possuem poucas opções na cidade. 
Formas de divulgação: televisão ou rádio, site da Prefeitura, mídias sociais sendo: Facebook, e 
WhatsApp, além panfletos e carro de som. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: A entrevistada não soube informar o valor 
investido, porém afirmou que sempre realiza a compra novas roupas, pois o CTN cede para os 
participantes das apresentações do evento. 
Investimentos planejados: Não soube informar o valor que pretende investir na próxima 
realização, porém informou que não irá alterar o formato. 
Avaliação: Interessante - O evento também possui um potencial importante, pois pode atrair 
pessoas nordestinas que estão presentes em outras regiões próximas, além de criar o um 
produto próprio para que possam explorar o potencial fazendo o evento crescer. 
Singularidade do evento: poucos eventos similares. 
Impacto na economia do município: O evento gera pouco impacto na economia local, pois não 
atrai um público grande de fora do município, e possui apenas um dia de realização, ou seja, 
mesmo os visitantes ficam apenas durante o período do evento e após já retornam para a 
região de origem. 
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h.ETAPA ESTADUAL DE MOUNTAIN BIKE  

  
Figura 12 – Cartaz de divulgação da 4ª Etapa de 

Mountain Bike 
Foto 30 – Etapa Estadual de Mountain Bike 

 
Tipo de atrativo: evento programado – evento esportivo (ciclismo) 
Empresa responsável pela Organização: Prefeitura Municipal de Santa Carmem - CNPJ: 
37.465.283/0001-57 
Nome do responsável: Cintia Dayane Silva Augustin 
Frequência realização: Anual 
Época realização: junho 
Tempo de existência do evento:  3 anos 
Pessoas envolvidas diretamente: cinco 
Local onde é realizado o evento:  Largada e Chegada na frente da sede da Prefeitura Municipal 
Endereço: Av. Santos Dumont, n°491 – Centro – Santa Carmem/MT 
Acesso: pavimentado 
Transporte até o atrativo: somente por meio de veículos particulares (veículo próprio, a pé, 
bicicletas, etc.) 
Entrada: Entrada gratuita para assistir 
Descrição do Evento: O evento é uma etapa do campeonato de mountain bike da região norte 
de Mato Grosso.  
História do evento: A ideia de levar a uma etapa do Mountain Bike a cidade iniciou devido a 
percepção do aumento dos adeptos ao ciclismo na cidade, tanto o ciclismo de estrada, quanto 
de aventura. Dessa forma, por iniciativa da Prefeitura Municipal, a organizado do evento foi 
contatada sobre a possibilidade da cidade de Santa Carmem receber uma etapa do estadual e 
após auferindo êxito no ano de 2017. 
Atrações do evento: São as corridas de bike nas categorias infantis e adultos, além de 
masculino e feminino em categorias com variações nas distâncias a serem percorridos. 
Considerando os últimos cinco anos: Houve um aumento do número de pessoas, 
principalmente pela receptividade que a população da cidade possui, assim como o apelo que 
o ciclismo possui na cidade. 
Controle de visitações/público: inexistente  
Origem dos visitantes: maior parte do público é do próprio município, mas há a participação 
de visitantes da região. 
Restrições ou Facilidades de organização e realização do evento: Engajamento da população 
Formas de divulgação: Site da Prefeitura e do Canal do Ciclista, folder/panfletos e mídias 
sociais sendo: Facebook e Instagram. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: Para a realização dos últimos jogos, foram 
destinados cerca de R$40.000,00 em cada evento. 
Investimentos planejados: Não prevê mudança nos valores investidos, entretanto buscará 
integrar o comércio local ao evento. 
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Avaliação: Interessante - Possui capacidade de gerar efeitos positivos junto ao comércio local, 
cujas etapas anteriores não haviam pensado nesta possibilidade. 
Singularidade do evento: Poucos eventos similares. 
Impacto na economia do município: Atualmente o evento não seja grande impacto econômico 
no município, pois embora a maioria dos competidores vem de fora da cidade, assim como 
alguns trazem a família, o evento dura o período da manhã e após seu término retornam para 
seus locais de origem sem consumir do comércio local.  
 

i.JOGOS ABERTOS DE SANTA CARMEM (JASC) 

  
Figura 13 – Cartaz de divulgação do JASC Foto 31 – Apresentação das equipes 

 
Tipo de atrativo: evento programado – evento esportivo (competições) 
Empresa responsável pela Organização: Prefeitura Municipal de Santa Carmem - CNPJ: 
37.465.283/0001-57 
Nome do responsável: Cintia Dayane Silva Augustin 
Frequência realização: Anual 
Época realização: No Aniversário da cidade: 06 a 14/07 
Tempo de existência do evento:  25 anos 
Pessoas envolvidas diretamente: cinco 
Local onde é realizado o evento:  Ginásio Municipal da Cidade, Escola Municipal 
Endereço: Av. Riachuelo, n°1225 – Centro – Santa Carmem/MT 
Tamanho área ocupada pelo evento: 800m² 
Acesso: pavimentado 
Transporte até o atrativo: somente por meio de veículos particulares (veículo próprio, a pé, 
bicicletas, etc.) 
Entrada: gratuita 
Descrição do Evento: O evento se inicia com a cerimônia de abertura no Ginásio Municipal, 
onde também são apresentadas as equipes participantes. São 16 modalidades de jogos 
esportivos, entre masculinas e femininas, sendo que cada equipe é composta por 100 pessoas. 
Os jogos são disputados no sistema de pontuação, na qual vem uma equipe de arbitragem 
externa que realiza a organização do calendário das disputas também. Ao final a equipe 
campeã é premiada com um prêmio, em geral de R$2.000,00. 
História do evento: O evento foi, inicialmente, idealizado por um grupo de amigos, que 
buscava a integração de modo informal dos munícipes. Atualmente o JASC já está mais 
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profissionalizado, porém ainda continua voltado a população de Santa Carmem, ou seja, 
apenas moradores podem participar. Hoje a própria população cobra das autoridades 
municipais a sua realização, dado que já se tornou um marco de disputa esportiva na cidade, 
pois gera integração na cidade, visto que podem participar pessoas de qualquer idade. 
Atrações do evento: São 16 modalidades dentre as quais estão inclusas: ciclismo, sinuca, 
canastra, xadrez, cabo de guerra, futsal, futebol de 7, futebol de 7 veterano, vôlei, basquete. 
Considerando os últimos cinco anos: houve um aumento em torno de 50%. 
Controle de visitações/público: inexistente  
Origem dos visitantes: maior parte do público é do próprio município, mas há a participação 
de visitantes da região. 
Restrições ou Facilidades de organização e realização do evento: Engajamento da população 
Formas de divulgação: televisão ou rádio, site da Prefeitura e mídias sociais sendo: Facebook, 
Instagram e WhatsApp dos funcionários da Prefeitura  
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: Para a realização dos últimos jogos, foram 
destinados R$200.000,00, sendo em torno de R$40.000,00 em cada evento 
Investimentos planejados: Não prevê mudança nos valores investidos 
Avaliação: Interessante - Possui capacidade de expandir para a participação de pessoas de 
outras cidades da região, atraindo visitantes em sua disputa. 
Singularidade do evento: único no munício. 
Impacto na economia do município: não há muitos visitantes durante a realização, a não ser 
dos responsáveis pela arbitragem e não há grandes ganhos ao comércio local. 
 

j.PEDALADA ENTRE AMIGOS 

  
Foto 32 – Imagem aérea do encontro Foto 33 – Pedalada entre Sinop/MT e Santa 

Carmem/MT 

Tipo de atrativo: evento programado – evento esportivo 
Empresa responsável pela Organização: Não Possui 
Nome do responsável: Pablo Félix Bettoni 
Frequência realização: Anual 
Época realização: maio 
Tempo de existência do evento:  3 anos 
Pessoas envolvidas diretamente: trezentas 
Local onde é realizado o evento:  A pedalada acontece entre os municípios de Sinop e até a 
praça Emílio Malinsk em Santa Carmem. 
Endereço: Av. do Comércio, s/n – Centro – Santa Carmem/MT  
Distância da sede do município: 0,5km 
Tamanho área ocupada pelo evento: 50.000m²  
Acesso: não pavimentado 
Transporte até o atrativo: somente por meio de veículos particulares (veículo próprio, a pé, 
bicicletas, etc.) 
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Entrada: gratuita 
Descrição do Evento: O evento é uma pedalada que inicia em Sinop para o participante que 
vem dessa cidade, enquanto os participantes de Santa Carmem vão até a comunidade Branca 
de Neve (metade do caminho entre as duas cidades), para esperar os participantes de Sinop. 
Após esse encontro os participantes das duas cidades vão juntos até a praça central de Santa 
Carmem, onde é oferecido um café da manhã para confraternização. 
História do evento: A pedalada surgiu de uma brincadeira de um grupo de amigos em Santa 
Carmem que costumavam ir até a cidade de Sinop para tomar café da manhã. Após isso, se 
reuniram com ciclistas da cidade de Sinop propondo a ideia, que logo foi vem aceita. Assim 
procuraram as autoridades (bombeiro e polícia) que ofereceram a infraestrutura para 
acompanhamento junto aos grupos de ciclistas. 
Atrações do evento: A atração do evento é justamente a pedalada com o encontro das duas 
equipes na comunidade Branca de Neve. 
Considerando os últimos cinco anos: Aumentando, pois em virtude de os habitantes das duas 
cidades verem que se trata de um evento familiar com toda segurança que é possível oferecer. 
Controle de visitações/público: Não. 
Origem dos visitantes: Maior parte do público é são de visitantes da região, entretanto 
também há participação de pessoas do próprio município. 
Restrições ou Facilidades de organização e realização do evento: Dedicação do grupo 
executor da ideia. 
Formas de divulgação: mídias sociais em especial o WhatsApp. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: O investimento para realizar os últimos 
eventos gira em torno de R$25 por pessoa. 
Investimentos planejados: Não há planos para novas atrações inicialmente, apenas busca 
aumento no número de participantes, e para custear o evento, estão à procura de 
patrocinadores. 
Avaliação: Interessante – Pois possui cunho social dado que há integração junto a outros 
municípios, assim como demanda do mercado local, dado que todo investimento para realizar 
o evento é gasto no município de Santa Carmem. 
Singularidade do evento: Raro. 
Impacto na economia do município: Atualmente o evento possui pouco importância para o 

município, pois, embora todo o valor gasto para realizar o investimento seja feito no município, 

ainda é um evento de pequeno porte, logo, gera poucos benefícios econômicos na cidade, e em 

geral fica concentrado em um número reduzido de comércio do local. 
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k.FESTA DA PADROEIRA 

 
Foto 34 – Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Santa Carmem/MT 

Tipo de atrativo: evento programado – evento religioso 
Empresa responsável pela Organização: Paroquia Nossa Senhora Aparecida – CNPJ: 
15.084.478/0040-20 
Nome do responsável: Padre Antônio Miguel Mallmann 
Frequência realização: Anual 
Época realização: outubro 
Tempo de existência do evento: Não soube informar 
Pessoas envolvidas diretamente: 20 pessoas 
Local onde é realizado o evento:  Salão Paroquial. 
Endereço: Av. do Comércio, s/n – Centro – Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 0,5km 
Tamanho área ocupada pelo evento: 400m²  
Acesso: pavimentado 
Transporte até o atrativo: somente por meio de veículos particulares (veículo próprio, a pé, 
bicicletas, etc.) 
Entrada: gratuita 
Descrição do Evento: O evento trata-se de uma tradição religiosa na cidade, onde acontece a 
missa em homenagem a Nossa Senhora, além disso o ocorre a aspersão de água benta nos 
carros para benção, além de uma comemoração na qual é oferecido um churrasco além de 
uma matinê dançante. 
História do evento: O evento é tradicional na cidade de Santa Carmem, entretanto, o Pároco 
atual não soube precisar a histórico do evento, dado que assumiu a paróquia a um ano. 
Atrações do evento: As atrações do evento são a aspersão de água benta sobre os carros, o 
churrasco e a matinê dançante.  
Considerando os últimos cinco anos: Não soube informar. 
Controle de visitações/público: Não. 
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Origem dos visitantes: Maior parte do público é são de visitantes da região, entretanto 
também há participação de pessoas do próprio município. 
Restrições ou Facilidades de organização e realização do evento: Sem indicação. 
Formas de divulgação: nenhuma. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: Não soube informar. 
Investimentos planejados: Inexistente. 
Avaliação: Interessante – Pois possui a capacidade de atrair grande público dos municípios ao 
redor, dado que não foi relatado outro evento nesta data na região. 
Singularidade do evento: único no munícipio. 
Impacto na economia do município: Atualmente o evento possui pouco importância para o 

município, pois, a maioria dos participantes são oriundos da própria cidade. 

l.ETAPA DO RODEIO – LAÇO COMPRIDO 

  
Figura 14 – Cartaz de divulgação do Rodeio Foto 35 – Abertura do Rodeio 

 
Tipo de atrativo: evento programado – evento esportivo 
Empresa responsável pela Organização: Centro de Tradições Gaúchas Paixão sem Fronteiras – 
CNPJ: 23.701.412/0001-54 
Nome do responsável: Eudacir Marina 
Frequência realização: Anual 
Época realização: Variável 
Tempo de existência do evento:  não soube informar 
Pessoas envolvidas diretamente: Não soube informar 
Local onde é realizado o evento:  Clube Piquete Reboliço. 
Endereço: Av. Independência, s/n - Centro - Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 2km 
Tamanho área ocupada pelo evento: 400m²  
Acesso: pavimentado 
Transporte até o atrativo: somente por meio de veículos particulares (veículo próprio, a pé, 
bicicletas, etc.) 
Entrada: gratuita. 
Descrição do Evento: O evento trata-se de uma etapa do rodeio de laço comprido que é 
realizado entre os CTGs da região norte de Mato Grosso. 
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História do evento: O evento é realizado anualmente no município de Santa Carmem, onde 
são realizados três dias de festa na cidade que está recebendo o evento. 
Atrações do evento: Laço Comprido, roda de chimarrão, apresentação de cortes de carne, 
danças típicas.  
Considerando os últimos cinco anos: Apresenta crescimento no número de pessoas 
participantes, entretanto poderia ser maior esse número, caso o CTG tivesse a sede própria, 
pois nas entidades dos outros municípios obteve um crescimento superior no público. 
Controle de visitações/público: Não. 
Origem dos visitantes: maior parte do público é do próprio município, mas há grande 
participação de visitantes da região, pois recebe os competidores e membros dos CTGs dos 
municípios ao redor 
Restrições ou Facilidades de organização e realização do evento: Sem indicação. 
Formas de divulgação: Mídias sociais sendo: Facebook e Instagram, além de carro de som. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: Não soube informar. 
Investimentos planejados: Inexistente. 
Avaliação: Muito Interessante – Pois são três dias de evento, que recebe muitos turistas que 
consomem dos comerciantes locais. 
Singularidade do evento: Poucos eventos similares. 
Impacto na economia do município: Dado a quantidade de dias que há festividade, causa um 

impacto positivo na economia local, dado que os visitantes em geral participam dos três dias de 

festividades. 

m.FESTA FARROUPILHA 

 
Foto 36 – Abertura da Semana Farroupilha na Câmara de Vereadores de Santa Carmem/MT. 

Tipo de atrativo: evento programado – evento festivo 
Empresa responsável pela Organização: Centro de Tradições Gaúchas Paixão sem Fronteiras – 
CNPJ: 23.701.412/0001-54 
Nome do responsável: Eudacir Marina 
Frequência realização: Anual 
Época realização: setembro 
Tempo de existência do evento:  não soube informar 
Pessoas envolvidas diretamente: Não soube informar 
Local onde é realizado o evento:  Salão Paroquial. 
Endereço: Av. do Comércio, s/n – Centro – Santa Carmem/MT 
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Distância da sede do município: 0,5km 
Tamanho área ocupada pelo evento: 400m²  
Acesso: pavimentado 
Transporte até o atrativo: somente por meio de veículos particulares (veículo próprio, a pé, 
bicicletas, etc.) 
Entrada: paga: R$50,00 por pessoa. 
Descrição do Evento: O evento é a comemoração do começo da Revolução Farroupilha que 
ocorreu em 20 de setembro de 1835. 
História do evento: O evento é tradicional dos CTGs e vem sendo realizado pela associação em 
Santa Carmem. Diferentemente do rodeio, cada CTG realiza a sua semana individualmente, e 
dessa forma o Paixão sem Fronteiras realiza anualmente o evento em um dia na cidade, visto 
que ainda não possui sede própria. 
Atrações do evento: As atrações do evento são as apresentações de danças típicas, assim 
como o jantar e bailão com músicas típicas.  
Considerando os últimos cinco anos: Apresenta crescimento no número de pessoas 
participantes, entretanto poderia ser maior esse número, caso o CTG tivesse a sede própria. 
Controle de visitações/público: Não. 
Origem dos visitantes: Do público é do próprio município. 
Restrições ou Facilidades de organização e realização do evento: Sem indicação. 
Formas de divulgação: Mídias sociais sendo: Facebook e Instagram, além de carro de som. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: Não soube informar. 
Investimentos planejados: Inexistente. 
Avaliação: Algum Interesse – Dado que é um evento onde cada CTG realiza um 
individualmente, não há atração de público para a cidade. 
Singularidade do evento: comum. 
Impacto na economia do município: Atualmente o evento possui pouco importância para o 

município, por conta de sua capacidade reduzida na atração de novos visitantes. 

n.FEIRA DO PRODUTOR 

 
Foto 37 – Fachada do local onde acontece a Feira do Produtor 

Tipo de atrativo: evento programado – evento festivo 
Empresa responsável pela Organização: Sem informação 
Nome do responsável: Sem informação 
Frequência realização: Semanal 
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Época realização: Sexta feira a tarde 
Tempo de existência do evento:  7 anos 
Pessoas envolvidas diretamente: Não soube informar 
Local onde é realizado o evento:  Feira do Produtor. 
Endereço: Rua Tamanduá, n°709 – Centro – Santa Carmem/MT 
Distância da sede do município: 0,5km 
Tamanho área ocupada pelo evento:  200m²  
Acesso: pavimentado 
Transporte até o atrativo: somente por meio de veículos particulares (veículo próprio, a pé, 
bicicletas, etc.) 
Entrada: gratuita. 
Descrição do Evento: O evento é uma feira realizada semanalmente onde são expostos 
produtos oriundos da agricultura familiar do município. 
História do evento: A construção do prédio da feira do produtor era uma demanda dos 
agricultores familiares, para expor seus produtos dentro da cidade, dado que possuem um 
prédio, entretanto fica afastado da cidade. A construção foi realizada através de uma parceria 
entre a Prefeitura e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), onde 
através do projeto de apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário foi garantido os 
recursos para a construção. 
Atrações do evento: Atualmente, o local conta com 20 baias, onde são expostos produtos 
como, linguiça, salaminho, mandioca descascada, banha de porco, ovo caipira, pepino, 
abóbora, limão além de uma barraquinha que faz crepe.  
Considerando os últimos cinco anos: Sem informação. 
Controle de visitações/público: Não. 
Origem dos visitantes: do próprio município. 
Restrições ou Facilidades de organização e realização do evento: Sem indicação. 
Formas de divulgação: Inexistente 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: Sem informação. 
Investimentos planejados: Sem informação. 
Avaliação: Interessante – O Empreendimento possui baixa capacidade de atração de 
visitantes, entretanto, como são vendidos produtos orgânicos oriundos da agricultura familiar, 
pode ser explorado para atração de clientes. 
Singularidade do evento: comum. 
Impacto na economia do município: Atualmente o evento possui pouco importância para o 
município, por conta de sua capacidade reduzida na atração de novos visitantes. 
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9.3. Culturais 
 

a.OZÓRIO FERRAREZI - ITAPUÃ 

 
Foto 38 – Maestro Itapuã 

Tipo de Equipamento: Turismo Cultural 
Transporte até o atrativo: Somente por meio de veículos particulares (veículo próprio, a pé, 
bicicletas, etc.) 
Nome do responsável: Ozório Ferrarezi 
Endereço: Zona Rural 
Distância da sede do município: 5km 
Acesso: não pavimentado 
Estado de Conservação: Não possui infraestrutura 
Descrição: Trata-se de uma visita a um ícone da música caipira, em especial o pagode de viola 
que Itapuã idealizou junto ao Tião Carreiro. 
História do atrativo: Após trabalhar 39 anos com a música, Ozório Ferrarezi decidiu se afastar 
do setor e foi para uma fazenda em Santa Carmem com o objetivo de não ser reconhecido. 
Entretanto não obteve sucesso e atualmente desenvolve na cidade projetos de música, onde 
atende mais de 70 crianças. 
Outras Atividades ou passeios oferecidos: Inexistente. 
Principais equipamentos, estrutura e medidas de segurança: Inexistente. 
Controle de visitações: Não se aplica. 
Sazonalidade: Não se aplica. 
Origem dos visitantes: Não se aplica. 
Valores comercializados: Não se aplica. 
Restrições ou Facilidades do negócio em termos de atuação no mercado: Inexistente. 
Formas de comercialização: Não se aplica. 
Formas de divulgação: Inexistente. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: Não se aplica. 
Investimentos planejados: Não se aplica. 
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Avaliação: Interessante – Atualmente a visita ao Itapuã não explorada como potencial turístico 
na região, entretanto, dado que foi um expoente no cenário musical no passado atraí a atenção 
de visitantes, principalmente aqueles que gostam da música sertaneja raiz.  
Singularidade do empreendimento: único. 

 

9.4. Turismo Rural 
 

a.SÍTIO IVANI – PÉ DE SOJA GIGANTE 

  
Foto 39 – Pé de Soja no Guinness Book Foto 40 – Estrutura para produzir o Pé de Soja 

Gigante 

Tipo de Equipamento: Turismo Rural 
Transporte até o atrativo: Somente por meio de veículos particulares (veículo próprio, a pé, 
bicicletas, etc.) 
Propriedade: Privada 
Empresa: Sítio Ivani – CNPJ: Informal 
Nome do responsável: Nelson Roque Kapes 
Tempo de existência do empreendimento: 13 anos 
Endereço: Zona Rural 
Distância da sede do município: 1km 
Acesso: não pavimentado 
Estado de Conservação: Não possui infraestrutura 
Dias e horários de funcionamento: Todos os dias horário comercial. 
Capacidade de atendimento: 40. 
Infraestrutura do atrativo: Inexistente. 
Guia de Turismo: Inexistente. 
Outro Profissional acompanhando: Inexistente 
Descrição do uso principal: Atualmente a atividade principal é a plantação de diversas arvores 
frutíferas, em especial a Goiaba, entretanto guarda os exemplares dos pés de soja utilizado nas 
edições anteriores do concurso do Pé de Soja Gigante. 
História do atrativo: Desde o primeiro ano do concurso do pé de soja gigante, o produtor 
juntamente com seu filho se interessou em participar. Desde então o produtor investiu no 
cultivo do pé de soja específico para o concurso, onde no ano de 2014 obteve o resultado de 
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21.425 vagens em apenas um pé de soja, que posteriormente foi parar no livro dos recordes: 
Guinness Book. 
Outras Atividades ou passeios oferecidos: Inexistente. 
Principais equipamentos, estrutura e medidas de segurança: Inexistente. 
Certificação ABETA: Inexistente. 
Birdwatching: Inexistente. 
Acessibilidade: Inexistente. 
Controle de visitações: inexistente. 
Sazonalidade: Inexistente. 
Origem dos visitantes: maior parte do público são de outras regiões, mas há a participação 
munícipes. 
Valores comercializados: Não se aplica 
Restrições ou Facilidades do negócio em termos de atuação no mercado: Inexistente. 
Formas de comercialização: Não se aplica. 
Formas de divulgação: Inexistente. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: Inexistente. 
Investimentos planejados: Inexistente. 
Avaliação: Interessante – Pois tem grande potencial para exploração turística pois a cidade de 
Santa Carmem é conhecida como a Terra do Pé de Soja Gigante.  
Singularidade do empreendimento: único. 

 

b.SÍTIO SÃO LOURENÇO – PLANTAÇÃO DE UVA (Potencial) 

  
Foto 41 – Parreiral de Uvas Foto 42 – Estrutura para ampliação do parreiral 

Tipo de Equipamento: Turismo Rural 
Transporte até o atrativo: Somente por meio de veículos particulares (veículo próprio, a pé, 
bicicletas, etc.) 
Propriedade: Privada 
Empresa: Sítio São Lourenço – CNPJ: Informal 
Nome do responsável: Adão Abrelino Pich 
Tempo de existência do empreendimento: Não se aplica 
Endereço: Zona Rural 
Distância da sede do município: 1km 
Acesso: não pavimentado 
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Estado de Conservação: Não possui infraestrutura 
Dias e horários de funcionamento: Todos os dias horário comercial. 
Capacidade de atendimento: 40. 
Infraestrutura do atrativo: Inexistente. 
Guia de Turismo: Inexistente. 
Outro Profissional acompanhando: Inexistente 
Descrição do uso principal: Atualmente a atividade principal é a plantação de diversas arvores 
frutíferas, assim como a criação de vacas leiteiras para a produção de queijo colonial. 
Entretanto, há grande potencial de visitação ao parreiral de uvas que está sendo cultivado na 
propriedade. 
História do atrativo: Fazer a criação de uvas sempre foi sonho do proprietário, entretanto, dado 
a predominância da produção de soja na região, houve problemas com os parreirais, pois um 
tipo de agrotóxico usado, prejudicava diretamente a produção. Após a proibição do uso deste 
agrotóxico, iniciou a produção do parreiral através de pesquisas na internet e vídeo no You Tube. 
Atualmente já possui diversas espécies de uva plantada e possui o desejo de construir uma 
estrutura para recepcionar os visitantes, assim como promover uma degustação, inspirado nos 
passeios realizados nas parreiras da região sul do Brasil,  
Outras Atividades ou passeios oferecidos: Inexistente. 
Principais equipamentos, estrutura e medidas de segurança: Inexistente. 
Certificação ABETA: Não se aplica. 
Birdwatching: Inexistente. 
Acessibilidade: Inexistente. 
Controle de visitações: inexistente. 
Sazonalidade: Inexistente. 
Origem dos visitantes: maior parte do público são de outras regiões, mas há a participação 
munícipes. 
Valores comercializados: Queijo colonial R$30,00; Uva Niágara R$8,00/Kg; Uva Vitória 
R$10,00/Kg. 
Restrições ou Facilidades do negócio em termos de atuação no mercado: Inexistente. 
Formas de comercialização: Não se aplica. 
Formas de divulgação: Inexistente. 
Investimentos realizados nos últimos cinco anos: Não soube informar. 
Investimentos planejados: Construção de infraestrutura para recepcionar os visitantes, 
entretanto não possui estimativa de valor. 
Avaliação: Muito Interessante – O empreendimento possui alto potencial para atração de 
visitantes, pois é único na região, além de que os investimentos projetados darão a capacidade 
de oferecer bom atendimento aos visitantes. Segundo o proprietário, embora ainda não tenha 
infraestrutura, recebe turistas de fora da cidade, mesmo sem qualquer tipo de propaganda 
realizada. 
Singularidade do empreendimento: raro. 

 

10. Recomendações da Equipe Técnica 
 

Santa Carmem tem atrativos e equipamentos turísticos interessantes, alguns com maior 

singularidade que outros, mas todos com baixa visibilidade. Sugere-se fortemente um 

investimento conjunto em divulgação dos empreendimentos locais e eventos programados 

juntos a hotéis, postos de combustíveis, bares e restaurantes de Sinop, em função da sua 

proximidade com este município que atrai grande número de turistas da região.  
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Propõe-se iniciar as ações com o desenvolvimento de um material informativo de mídia off line 

(como um folder ou mapa das principais atividades locais). Nas tiragens posteriores adicionar 

um QR-code direcionando para um portal dentro da própria página da Prefeitura, detalhando os 

principais atrativos e, mais adiante, avançar para outras estratégias de mídias on line, alinhadas 

com o plano de desenvolvimento do turismo do município. 
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