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Resumo: A organização do segmento Turismo Rural tem sido questionada ao longo das 
últimas três décadas, tanto por pesquisadores como por gestores públicos. Como parte 
do Plano Nacional do Turismo 2003 – 2007, do Ministério do Turismo, os Estados da 
União passam a se organizar, e fomentar a atividade, que é tida como complementar ao 
turismo de sol e mar. Este estudo tem como objetivo analisar o desenvolvimento do 
Turismo Rural no Rio Grande do Sul à luz da Lei Estadual nº 12.845, de 26 de 
novembro de 2007, e das ações propostas pela Secretaria de Estado do Turismo, Esporte 
e Lazer do Rio Grande do Sul e do Grupo Gestor do Turismo Rural, instituído por esta. 
Utilizou-se como metodologia a pesquisa documental, como base no acervo pela 
Secretaria de Estado do Turismo, Esporte e Lazer - SETUR/RS, e dados de acesso 
público constantes no website da instituição, vinculadas ao turismo no âmbito rural. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Apesar da tradição da hospitalidade rural desde os tempos coloniais, somente 

há poucas décadas é que podemos considerar a visitação a propriedades rurais como 

uma atividade econômica. O turismo rural é tido como um segmento promissor. 

 
No Brasil, o Turismo Rural apresenta-se distribuído de modo irregular, difuso e 
pontual, concentrando-se em núcleos mais atuantes do Sul e Sudeste, em tipos que, de 
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um modo geral, adaptam-se às especificidades locais e regionais, decorrentes, 
sobretudo, da herança cultural. (TULIK, 2003, p.60) 

  

Beni (2006) observa que “o turismo rural vem sendo considerado como 

alternativa de substituição viável às áreas turísticas em processo de saturação, 

principalmente em países europeus de longa tradição receptiva.” 

É de conhecimento dos governos estaduais que a atividade turística no 

ambiente rural se organiza de forma muito municipalizada, o que é um impedimento 

para que ações de organização e divulgação sejam realizadas de forma mais abrangente. 

Observando as diretrizes do Ministério do Turismo, o governo do Estado do 

Rio Grande do Sul, passa a desenvolver uma série de ações que culminam com a 

aprovação da Lei Estadual nº 12.845, de 26 de novembro de 2007, que instituiu a 

Política Estadual de Fomento ao Turismo Rural no Estado. 

 

2. ORGANIZAÇÃO 

 

O delineamento do desenvolvimento do turismo rural no Estado do Rio 

Grande do Sul é concretizado através promulgação da Lei Estadual nº 12.845, de 26 de 

novembro de 2007, quando se instituiu a Política Estadual de Fomento ao Turismo 

Rural. 

Esta política orienta-se pelos princípios da valorização da atividade no âmbito 

rural, bem como do patrimônio natural do Estado, na tentativa de combate ao êxodo 

rural, agregando renda e permitindo a diversificação dos negócios da propriedade rural, 

preservando características do ambiente, incluindo-se a paisagem, as atividades 

produtivas e preservação da cultura local. A preservação das raízes, hábitos e costumes, 

proporcionando ao turista a possibilidade de vivenciar, através do atendimento familiar, 

a vida campeira.  

A realização de ações em conjunto, de forma cooperada, já era uma premissa, 

segundo Zimmerman, para que o setor se desenvolvesse de forma consistente, por meio 

da conscientização dos líderes municipais em relação à necessidade de um 

planejamento, com ações fomentadas através de agentes multiplicadores, capacitados 

para esta finalidade. Também que a formação de parcerias público-privadas seria o ideal 

para que estas ações se realizem homogeneamente, e que se direcionem à auto-

sustentação. 



 

A Política Estadual de Fomento ao Turismo no espaço Rural tem como um de 

seus princípios a facilitação da prática do associativismo e da cooperação3, bem como o 

comprometimento com a produção agropecuária de qualidade, e de processos 

agroecológicos e sustentáveis. Quanto ao turismo no espaço rural, baseia-se no principio 

da manutenção do caráter complementar desta atividade na agricultura familiar em 

relação às demais atividades típicas da agricultura familiar. 

À luz desta lei, conceituou-se o turismo no espaço rural como um “conjunto de 

atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção 

agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o 

patrimônio cultural e natural da comunidade campesina”.  

O artigo primeiro indica-nos que uma das finalidades é a promoção de ações 

relativas ao planejamento e ao fomento do turismo no espaço rural, desenvolvendo e 

difundindo os produtos e as potencialidades, tornando-as conhecidas e valorizadas pela 

sociedade. 

 O Termo de Cooperação (004/2007) instituiu o “Grupo Gestor de Turismo 

Rural”. As ações e programas direcionados ao processo de ordenamento e 

fortalecimento do segmento no Estado passam a ser estabelecidos, entre os participes 

respeitando-se o âmbito de suas competências. Nesta ocasião, assinaram o Termo nove 

instituições: 

 

• Secretaria de Estado do Turismo, Esporte e Lazer - SETUR/RS 

• Secretaria Municipal de Turismo de Porto Alegre 

• Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e 

Extensão Rural- EMATER 

• Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- SENAR 

• Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial- SENAC 

• Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas- SEBRAE 
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• Associação Brasileira de Turismo Rural do Rio Grande do Sul - ABRATURR-

RS 

• Quinta da Estância Grande (representando os empreendedores) 

• Instituto Escola do Chimarrão (representando os empreendedores). 

 

No primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperação estabelece-se a 

possibilidade de ingresso de novas instituições, e com anuência dos integrantes. 

Aderindo ao grupo a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Pesca 

e Agronegócios - SEAPPA. Mais tarde somam-se ao grupo: 

 

• Federação dos Trabalhadores na Agricultura – FETAG 

• Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore – IGTF 

• Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA 

• Secretaria Estadual da Cultura – SEC 

• Sindicato dos Guias de Turismo do Rio Grande do Sul – SINDEGTUR 

• Associação dos Bacharéis do Rio Grande do Sul - ABTUR-RS 

 

Integram o Grupo Gestor de Turismo Rural as vinte e três microrregiões 

turísticas do Estado. 

Na reunião de sete entidades no ano de 2008 (SETUR, SEAPPA, EMATER, 

SEBRAE, FETAG, SENAR e SENAC) assina-se um Termo de Compromisso 

(002/2008) para a captação de recursos para o turismo no espaço rural, junto ao 

Ministério do Turismo, em Brasília. Este termo previa a gestão de projetos relacionados 

com o Plano de Ação do Trabalho Integrado para o Grupo Gestor do turismo no espaço 

rural.  

As ações de trabalho originadas neste Grupo, onde se estabelecem metas, estão 

contidas no Plano Estratégico para o turismo rural 2007-2010, elaborado pela Secretaria 

de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul. Em consequência, são criados subgrupos 

de trabalho – Pesquisa, Legislação e Marketing. 

 Uma das mais importantes ações encontra-se na minuta do projeto para a 

criação do Imposto Simples Rural, Regime Especial Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições devidos pelas propriedades rurais, ou seja, um sistema 

jurídico-tributário para simplificar as relações no setor primário da economia e 

racionalizar a carga de impostos, que se aprovada pela Assembléia Legislativa do 



 

Estado do Rio Grande do Sul, possibilitará a emissão de nota fiscal referente à 

hospedagem e refeições pelos estabelecimentos, e permitirão a venda de produtos 

coloniais diretamente aos visitantes. 

 

3. AÇÕES 

 

 A Secretaria de Estado do Turismo, Esporte e Lazer - SETUR/RS definiu as 

ações do Turismo Rural em quatro eixos, estes detalhados em diretrizes: 

 

Eixo 1 – Organização / Gestão 

Eixo 2 – Profissionalização / Capacitação 

Eixo 3 – Infra-estrutura / Serviços Públicos 

Eixo 4 – Promoção / Comercialização 

 

  Referente à Organização e Gestão, o Grupo Gestor promoveu a integração das 

instituições afins, iniciando o trabalho em rede. Num primeiro momento, ocorreu a 

sensibilização dos técnicos e consultores, responsáveis pela atuação junto aos 

proprietários rurais, para uma atuação conjunta. Em seguida, criou-se a Legislação 

Estadual específica para o turismo rural, a Lei nº 12.845, de 26 de novembro de 2007. 

Esta lei Institui o Programa Estadual para o Turismo Rural no Rio Grande do Sul – 

PROTUR, como instrumento de gestão e recursos. 

O Desenvolvimento de sistema de informações integradas incluiu o lançamento 

do website (http://www.turismo.rs.gov.br/portal/index.php?q=motivacao&cod=2) e a 

formação de um banco de dados de rotas, roteiros e empreendimentos turísticos rurais.  

Em 2008, inicia-se a pesquisa para traçar o perfil do visitante e do fluxo 

turístico, sendo aplicadas em apenas um empreendimento por rota ou roteiro. A 

aplicação da pesquisa tem caráter permanente, tendo seus dados tabulados mensalmente, 

porém a divulgação dos mesmos à cadeia produtiva do turismo rural ocorre 

trimestralmente, tendo-se como base as estações do ano – primavera, verão, outono e 

inverno. Os dirigentes municipais ou representantes das vinte e quatro microrregiões 

passam a ser os interlocutores entre SETUR e empreendedores rurais. 

Encontram-se disponíveis no website da Secretaria de Estado do Turismo, 

Esporte e Lazer - SETUR/RS, os questionários para cadastro de empreendimentos 

turísticos rurais e de rotas e roteiros turísticos rurais, bem como, o de visita técnica de 



 

representantes do Grupo Gestor de Turismo Rural junto aos empreendimentos turísticos 

rurais para orientação. 

 No eixo Profissionalização e Capacitação, as diretrizes incluem a elaboração, 

implantação e monitoramento de programa de capacitação. Neste sentido, é necessário o 

desenvolvimento de um programa integrado envolvendo as diferentes instituições 

integrantes do Grupo Gestor de Turismo Rural, para que se promova a 

profissionalização dos recursos humanos e qualificação dos produtos, tornando-os mais 

competitivos no segmento turístico no meio rural. 

 O terceiro eixo, que trata da infra-estrutura e serviços públicos, tem como 

diretriz o aprimoramento da oferta de serviços, melhorando o saneamento básico das 

propriedades, e orientando a respeito do tratamento e destinação de lixo tóxico. 

A promoção e comercialização, o quarto eixo, tem a como diretriz a divulgação 

do turismo no espaço rural gaúcho em âmbito e internacional. Criou-se a logomarca e a 

participação cooperada nos eventos apontados pelo grupo como de interesse para a 

promoção do segmento, é mais frequente. A logomarca do Turismo Rural Gaúcho é 

lançada no ano de 2008 durante a Exposição Internacional de Animais, Máquinas, 

Implementos e Produtos Agropecuários - EXPOINTER, na cidade de Esteio (RS). Dois 

meses depois, durante o 20º Festival do Turismo de Gramado (RS), foi apresentado o 

Guia do Turismo Rural, em versão impressa e virtual. Este guia contém informações a 

respeito de nove regiões turísticas do Estado, e dos serviços oferecidos por cinquenta e 

seis estabelecimentos e propriedades do segmento rural. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

Os produtos turísticos rurais são diversificados, o que proporciona ao visitante 

uma vivência particular, seja pelo ambiente, paisagem, cultura local, arquitetura das 

propriedades, ou pelos produtos agrícolas que pode adquirir. Por outro lado, a prática de 

parcerias para gestão deverá ser homogênea, possibilitando da mesma forma sua 

comercialização junto ao público-alvo, num mercado cada vez mais competitivo. A 

intenção dessas parcerias público-privadas é a de melhorar a vida no campo, preservar o 

meio ambiente, fixar a mão-de-obra em seus locais de origem e levar os produtos da 

área rural até o consumidor final, urbano.  

Uma vez que o Turismo Rural proporciona ao visitante uma experiência única, 

a capacitação técnica, tecnológica e humana, em diversas áreas do conhecimento, 



 

deverá ser aplicada na busca do aperfeiçoamento da atividade rural, incluindo-se aí 

novas metodologias de produção agropecuária, agroindustrial, artesanato, e o 

profissionalismo no que refere à hospitalidade. Gerar parcerias que lidem com a 

transversalidade dos temas e que possam atender às necessidades de cada localidade e 

de forma constante é de suma importância para a renovação.  

O Grupo Gestor do Turismo Rural, ao longo desses três anos de formação, vem 

recebendo gradativamente maior cooperação, indicado pela adesão de novas 

organizações desde sua criação. Porém, as ações constantes em seu website parecem 

progredir lentamente se comparadas ao ritmo de ações de uma organização privada. 

Possivelmente, isto ocorra porque as organizações também são promotoras ou 

integrantes de outras ações setoriais, como o caso das representações das microrregiões, 

que além de gerirem o planejamento local, com participação ativa dos proprietários 

rurais, e defenderem os interesses locais junto aos demais órgãos públicos, são 

responsáveis pela divulgação da região em diversos mercados.  

Devemos compreender que o trabalho de identificação e mobilização é 

complexo e requer além de recursos financeiros, a colaboração dos envolvidos na 

atividade. O universo de estabelecimentos e propriedades rurais do Estado é de 

aproximadamente duas centenas, e o processo de sensibilização exige cautela, pois, a 

realidade cotidiana desses produtores rurais, bem como toda a comunidade do entorno 

pode não ter as mesmas expectativas ou interesse em aderir ao Programa. A participação 

nas ações, propostas pelos representantes de cada região, é voluntária, porém, ao 

entendimento do governo e do mercado, e do próprio Grupo Gestor, é essencial para que 

ocorra o desenvolvimento do segmento, sua qualificação e sustentação como atividade 

turística.  

Se já podemos notar algum progresso na concretização das ações, por outro 

lado, nos preocupa o fato de não conseguirmos formar um banco consistente de dados a 

curto e médio prazo, que serviria de base não só para o planejamento público e privado, 

como para contribuir com a pesquisa científica. Há dois anos que se aplicam pesquisas 

para traçar o perfil do visitante e o fluxo turístico com uma amostra insuficiente, de uma 

pesquisa por empreendimento localizado em determinada rota ou roteiro.  

O fornecimento dos dados obtidos através das pesquisas, em nossa opinião, 

deveria dar-se de forma constante, e não trimestralmente, mesmo que demonstrassem 

análises em separado por estação do ano. E as informações deveriam contemplar além 



 

dos membros da cadeia produtiva, o público em geral. Tais informações poderiam ser 

disponibilizadas no próprio website, e serviriam de referência para diversos outros 

agentes, por exemplo, pesquisadores e investidores. 
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