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A diversificação da oferta turística mundial em relação às tendências 
da demanda, entre outros fatores, ocasiona a expansão do mercado e o 
surgimento e consolidação de variados segmentos turísticos. A segmentação, 
nesse caso, é entendida como uma forma de organizar o turismo para fins de 
planejamento, gestão e mercado. 

Os segmentos turísticos podem ser estabelecidos a partir dos elementos 
de identidade da oferta e também das características e variáveis da demanda. 
No que se refere à oferta, o Brasil apresenta recursos ímpares que, aliados à 
criatividade do povo brasileiro, possibilitam o desenvolvimento de diferentes 
experiências que definem tipos de turismo – Ecoturismo, Turismo Cultural, 
Turismo Rural, Turismo de Aventura e tantos outros. A transformação de tais 
recursos em atrativos, de modo a constituírem roteiros e produtos turísticos, 
utiliza a segmentação como estratégia principal. Para tanto, são necessárias 
medidas que visem à estruturação, ao desenvolvimento, à promoção e à 
comercialização adequadas à singularidade de cada segmento e de cada 
região turística. 

Diante desse desafio, o Ministério do Turismo apresenta uma série de 
documentos orientativos para o desenvolvimento de segmentos turísticos a 
partir da noção de território que fundamenta o Programa de Regionalização 
do Turismo – Roteiros do Brasil, com o intuito de oferecer subsídios a gestores 
públicos e privados, na perspectiva da diversificação e caracterização da oferta 
turística brasileira. Esse trabalho enfoca desde aspectos conceituais e legais, 
abordando o perfil do turista, a identificação de agentes e parceiros, até as 
peculiaridades relativas à promoção e comercialização.

Com esta proposta de segmentação, mais que aumentar a oferta turística 
brasileira, espera-se que o turismo possa contribuir, efetivamente, para 
melhorar as condições de vida no País a partir das novas oportunidades que a 
estruturação dos segmentos possibilita.

apresentação
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O homem da cidade, em contraponto ao cotidiano das grandes metrópoles, 
tem procurado novas opções para escapar da vida agitada, fugindo dos destinos 
turísticos tradicionais (litoral, por exemplo), que já apresentam algum desgaste 
devido aos fluxos constantes. Além disso, a associação entre qualidade de vida 
e meio rural reforça o interesse das pessoas por destinos que representam 
possibilidades de contato com experiências e modos de vida diferentes daqueles 
encontrados nos espaços urbanizados.

O meio rural passa por transformações, principalmente nas relações de 
produção e trabalho, decorrentes do processo de intensificação da globalização 
e modernização da agricultura, o que inviabiliza técnica e economicamente 
muitas propriedades rurais. Nesse processo, as atividades agropecuárias vêm 
enfrentando problemas, como a desagregação das formas tradicionais de 
articulação da produção e uma desvalorização gradativa em relação a outras 
atividades, levando à busca de novas fontes de renda que gerem a dinamização 
econômica dos territórios rurais.

Além disso, a sociedade vem descobrindo a importância ambiental e o 
valor estratégico de manutenção da paisagem rural para a própria vida do 
planeta. Florestas, rios e a fauna passaram a ser tratados como símbolos de 
sustentabilidade e de futuro para a humanidade.

Essa conjuntura tem propiciado a revalorização do modo de vida e o 
surgimento de novas funções econômicas, sociais e ambientais no espaço rural. 
O agricultor aos poucos deixa de ser somente um produtor de matéria-prima 
e descobre a possibilidade de desenvolvimento de atividades não-agrícolas, 
de modo a garantir sua permanência no campo. Esses novos enfoques têm 
sido decisivos para o crescimento da atividade turística no meio rural devido 
especialmente ao caráter transversal, dinâmico e global do turismo capaz de 
interferir nas várias dimensões que afetam os processos de desenvolvimento de 
modo geral. Dessa interação de setores, atividades e território institucionalizou-
se o segmento denominado Turismo Rural.

introdução  
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Do Turismo Rural se esperam, portanto, contribuições importantes na 
revitalização econômica e social dos territórios rurais, na valorização dos 
patrimônios e produtos locais, além do importante papel que pode desempenhar 
na conservação do meio ambiente e na gestão da diversidade das paisagens. 
Entretanto, para que esse tipo de turismo possa, de fato, constituir-se em um fator 
de desenvolvimento, são necessárias “ações de estruturação e caracterização 
para que essa tendência não ocorra desordenadamente, de modo a consolidar o 
Turismo Rural como uma opção de lazer para o turista e uma importante e viável 
oportunidade de renda para o empreendedor rural”1.

1  Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural
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  Entendendo o segmento

Para que se compreendam as características e a dinâmica do Turismo Rural, 
é preciso partir de uma contextualização de seu surgimento e desenvolvimento 
no mundo e conhecer o histórico e as peculiaridades que lhe são conferidas 
no Brasil.

As atividades turísticas no meio rural são conhecidas nos Estados Unidos 
e na Europa desde a década de 1950. Na União Européia, com a criação do 
Programa LEADER2, em 1991, muitos países passaram a implementar políticas 
públicas de apoio ao Turismo Rural e outras atividades não-agrícolas, geradas 
no âmbito de estratégias de revitalização de territórios rurais. Destacam-se 
as iniciativas da Alemanha, Espanha, Portugal, Suíça, Suécia, França, Itália, 
Áustria, entre outras.

A partir desses exemplos, outros países vêm incentivando esse tipo de 
turismo como uma fórmula de criação de postos de trabalho e de valorização 
do patrimônio natural e histórico. Especificamente na América Latina, citam-
se o Chile, a Argentina e Uruguai, nos quais existe um significativo aumento 
de ocupações geradas pela prestação de serviços turísticos no meio rural e, 
conseqüentemente, dos fluxos de turistas.

No Brasil, embora a visitação a propriedades rurais seja uma prática 
conhecida em algumas regiões, apenas na década de 1980 passou a ganhar 
status de atividade econômica. Nessa época, começou a ser encarada com 
profissionalismo e caracterizada como Turismo Rural, quando algumas 
propriedades em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, principalmente devido 
às dificuldades do setor agropecuário, resolveram diversificar suas atividades e 
receber turistas. Desde então, esse segmento vem crescendo gradativamente 
nas diferentes regiões do Brasil, favorecido pelas singularidades dos ciclos 
econômicos que as marcam e pela diversidade cultural resultante dos processos 
de colonização.

2 Ligações entre as Ações de Desenvolvimento Rural – LEADER: programa comunitário de desenvolvimento rural cujos fundos são 
administrados pelos respectivos Ministérios da Agricultura dos países membros
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O crescimento da atividade tem propiciado a dinamização social e econômica 
de diversos territórios rurais. A criação de postos de trabalho, a possibilidade de 
agregação de valor aos produtos e serviços gerados nas propriedades agrícolas 
e empreendimentos rurais, a valorização de manifestações culturais e da 
história dessas regiões têm sido fatores determinantes para o fortalecimento 
do Turismo Rural.

Além dos benefícios que o Turismo Rural pode proporcionar, questões 
negativas referentes à sua implantação podem se manifestar, relacionadas, 
de modo geral, à sobrecarga das estruturas rurais por um número elevado de 
visitantes e veículos, por problemas como a degradação ambiental, cultural, 
social, paisagística e a conseqüente descaracterização do meio e das atividades 
turísticas e agropecuárias.

Como regra geral, pode-se afirmar que o turismo no meio rural vem 
crescendo, enquanto atividade econômica, de forma desarticulada. Ainda 
verifica-se uma série de imprecisões referentes às múltiplas concepções, 
manifestações e definições. Carecem de maior rigor técnico e teórico definições 
como Turismo Rural, Agroturismo, Ecoturismo, Turismo de Interior, Turismo no 
Espaço Rural, Turismo Alternativo, Turismo Endógeno, Turismo Verde, Turismo 
Campestre, Agroecoturismo, Ecoagroturismo e muitas outras. Esses diferentes 
entendimentos, em vez de caracterizar e identificar cada lugar, tendem a criar 
situações confusas que desvalorizam a atividade turística e geram frustração a 
quem oferece, trabalha e consome o Turismo Rural.

Diante dessa realidade, o Ministério do Turismo publicou, em 2004, o marco 
conceitual de Turismo Rural e algumas diretrizes e estratégias (Anexo)3 com 
vistas ao seu desenvolvimento no País, para que haja um entendimento sobre 
o segmento e sobre os produtos comercializados como Turismo Rural. 

2.1 marco conceitual e caracterização
A diversidade da conjuntura que marca a realidade das regiões rurais 

no Brasil tem provocado a necessidade de uma profunda reflexão sobre os 
critérios e conceitos utilizados para a delimitação administrativa e econômica 
dos territórios rurais. 

3  Informações complementares no sítio: http://www.turismo.gov.br
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Segundo Camarano e Abramovay (1999), não existe critério universalmente 
válido para a delimitação das fronteiras entre o rural e o urbano. Na Espanha, 
em Portugal, na Itália e na Grécia, são rurais os habitantes que vivem em 
assentamentos humanos com menos de 10 mil habitantes e que guardam certa 
distância dos centros metropolitanos. Na França, esse limite é estabelecido 
em 2 mil habitantes. Vários países latino-americanos (Argentina, Bolívia, 
México, Venezuela, Honduras, Nicarágua, Panamá) adotam igualmente um 
limite populacional que varia entre mil e 2,5 mil habitantes na definição de 
população rural. Na Costa Rica, no Haiti, no Uruguai e em Cuba são rurais as 
localidades com “características não-urbanas”. No Chile, além do patamar 
populacional, a localidade rural deve ter menos de 50% de sua população 
ativa ocupada em atividades secundárias.

No Brasil, bem como no Equador, na Guatemala, na República 
Dominicana e em El Salvador, o critério tem natureza mais administrativa 
que geográfica ou econômica. O que vale não é a intensidade ou certas 
qualidades dos assentamentos humanos, mas o fato de serem considerados 
administrativamente como urbanos ou não pelos poderes públicos  
municipais. Segundo a definição do IBGE (1997), “na situação urbana 
consideram-se as pessoas e os domicílios recenseados nas áreas urbanizadas 
ou não, correspondentes às cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) 
ou às áreas urbanas isoladas. A situação rural abrange a população e os  
domicílios recenseados em toda a área situada fora dos limites urbanos, inclusive 
os aglomerados rurais de extensão urbana, os povoados e os núcleos”.

Muito embora essa discussão venha intensificando-se no Brasil, ainda 
estamos distantes do estabelecimento de consensos em relação à necessidade 
de aprimorarmos essas definições. Em razão disso e da especificidade das 
questões que tangenciam as atividades turísticas executadas no meio rural, 
torna-se imprescindível construir referenciais que permitam constituir marcos 
orientadores para todos que trabalham em torno do tema.

No âmbito do governo federal, algumas tentativas vêm sendo feitas no 
sentido de fundamentar a construção de instrumentos de política pública para 
o meio rural. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, por exemplo, adota 
um conceito que pode referenciar as ações relacionadas ao Turismo no Espaço 
Rural. Os territórios rurais são compreendidos como: 
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[...] um espaço físico, geograficamente definido, não necessariamente 
contínuo, caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o 

ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, 
e uma população, com grupos sociais relativamente distintos, que se 

relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, 
onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam identidade e 

coesão social, cultural e territorial. Predominância de elementos  
“rurais”, sobretudo a paisagem e os elementos constitutivos da  

cultura, valores, história e economia.4

Nos territórios rurais, tais elementos manifestam-se, predominantemente, 
pela destinação da terra, notadamente focada nas práticas agrícolas e na noção 
de ruralidade, ou seja, no valor que a sociedade contemporânea concebe ao 
rural e que contempla as características mais gerais do meio rural: a produção 
territorializada de qualidade, a paisagem, a biodiversidade, a cultura e certo 
modo de vida, identificados pela atividade agrícola, a lógica familiar, a cultura 
comunitária, a identificação com os ciclos da natureza etc. 

A partir dessa referência, cabe lembrar que os territórios rurais abrigam 
diferentes experiências e atividades turísticas. Portanto, é preciso considerar 
que, por Turismo no Espaço Rural, no meio ou em áreas rurais, entende-se:

 “Todas as atividades praticadas no meio não urbano, que consiste de 
atividades de lazer no meio rural em várias modalidades definidas com 

base na oferta: Turismo Rural, Turismo Ecológico ou Ecoturismo, Turismo 
de Aventura, Turismo de Negócios, Turismo de Saúde, Turismo Cultural, 

Turismo Esportivo, atividades estas que se complementam ou não”.5 

Entende-se o espaço rural como um recorte geográfico no qual o Turismo 
Rural está inserido. Assim, muitas práticas turísticas que ocorrem nesse meio 
não são, necessariamente, Turismo Rural, e sim práticas de lazer e outras 
atividades que ocorrem alheias ao meio em que estão inseridas.

2.1.1 Turismo rural: definições 
A conceituação de Turismo Rural adotada pelo Ministério do Turismo 

fundamenta-se em aspectos que se referem ao turismo, ao território, à base 
econômica, aos recursos naturais e culturais e à sociedade. Com base nesses 
aspectos, define-se que:

4 SDT/MDA, 2005 
5 GRAZIANO DA SILVA et al., 1998:14
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“Turismo Rural é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no 
meio rural, comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a 
produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural 
da comunidade”.6 

 
Esse conceito revela uma lógica de valorização das particularidades do 

Turismo Rural e pode ser compreendido a partir do detalhamento das idéias 
nele sintetizadas, como descrito abaixo:

a)  atividades turísticas no meio rural
 As atividades de turismo rural constituem-se da oferta de serviços, 

equipamentos e produtos de:

 •  Operação e agenciamento.
 •  Transporte.
 •  Hospedagem.
 •  Alimentação.
 •  Recepção à visitação em propriedades rurais.
 •  Recreação, entretenimento e atividades pedagógicas vinculadas  

 ao contexto rural.
 •  Eventos.
 •  Outras atividades complementares às acima listadas, desde que  

 praticadas no meio rural e que existam em função do turismo ou  
 que se constituam no motivo da visitação.

b)  meio rural
 A concepção de meio rural aqui adotada baseia-se na noção de 

território, com ênfase no critério da destinação da terra e na valorização 
da ruralidade. Assim, considera-se território um espaço físico, 
geograficamente definido, geralmente contínuo, compreendendo 
cidades e campos, caracterizados por critérios multidimensionais, 
como ambiente, economia, sociedade, cultura, política e instituições, 
e uma população com grupos sociais relativamente distintos, que se 
relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, 
onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam identidade 
e coesão social, cultural e territorial.

 Nos territórios rurais, tais elementos manifestam-se, predominan-
temente, pela destinação da terra, notadamente focada nas 

6 MINISTÉRIO DO TURISMO, 2003, p.11
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práticas agrícolas e na noção de ruralidade, ou seja, no valor que a 
sociedade contemporânea concebe ao rural. Tal valor contempla as 
características mais gerais do meio rural: a produção territorializada 
de qualidade, a paisagem, a biodiversidade, a cultura e certo modo de 
vida, identificados pela atividade agrícola, a lógica familiar, a cultura 
comunitária, a identificação com os ciclos da natureza.

c)  Comprometimento com a produção agropecuária
 É a existência da ruralidade, de um vínculo com as coisas da terra. 

Dessa forma, mesmo que as práticas eminentemente agrícolas não 
estejam presentes em escala comercial, o comprometimento com 
a produção agropecuária pode ser representado pelas práticas 
sociais e de trabalho, pelo ambiente, pelos costumes e tradições, 
pelos aspectos arquitetônicos, pelo artesanato, pelo modo de vida, 
considerados típicos de cada população rural.

d)  agregação de valor a produtos e serviços
 A prestação de serviços relacionados à hospitalidade em ambiente 

rural faz com que as características rurais passem a ser entendidas 
de outra forma que não apenas focadas na produção primária 
de alimentos. Assim, práticas comuns à vida campesina, como 
manejo de criações, manifestações culturais e a própria paisagem, 
passam a ser consideradas importantes componentes do produto 
turístico rural e, conseqüentemente, valorizadas por isso.  
A agregação de valor também se faz presente pela possibilidade de 
verticalização da produção em pequena escala, ou seja, beneficiamento 
de produtos in natura, transformando-os para que possam ser 
oferecidos ao turista, sob a forma de conservas, embutidos, produtos 
lácteos, refeições e outros.

e)  resgate e promoção do patrimônio cultural e natural
 O Turismo Rural, além do comprometimento com as atividades 

agropecuárias, caracteriza-se pela valorização do patrimônio cultural e 
natural como elementos da oferta turística no meio rural. Assim, os 
empreendedores, na definição de seus produtos de Turismo Rural, devem 
contemplar com a maior autenticidade possível os fatores culturais, 
por meio do resgate das manifestações e práticas regionais (como o 
folclore, os trabalhos manuais, os costumes, as festas, os “causos”, a 
gastronomia etc.), e primar pela conservação do ambiente natural, da 
paisagem e cultura (o artesanato, a música, a arquitetura etc.).
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2.1.2. as variações do Turismo rural
Como já foi ressaltado, é preciso compreender que a heterogeneidade 

regional e as diferenças no estágio de desenvolvimento das diversas iniciativas 
de turismo empreendidas nos territórios rurais brasileiros criaram uma variada 
gama de definições. Nesse sentido, o Ministério do Turismo busca respeitar as 
especificidades e, ao mesmo tempo, avançar na construção de uma estratégia 
de consolidação do Turismo Rural, agrupando sob o mesmo conceito as 
definições de Agroturismo e Turismo Rural na Agricultura Familiar.

i)  agroturismo – considerado como uma derivação do Turismo Rural, 
o termo Agroturismo é adotado em algumas regiões, como no estado 
do Espírito Santo, sendo apresentado como: 

 “As atividades internas à propriedade que geram ocupações 
complementares às atividades agrícolas, as quais continuam a fazer 
parte do cotidiano da propriedade, em menor ou maior intensidade. 
Devem ser entendidas como parte de um processo de agregação 
de serviços e bens não-materiais existentes nas propriedades rurais 
(paisagem, ar puro etc.) a partir do ‘tempo livre’ das famílias agrícolas, 
com eventuais contratações de mão-de-obra externa.7 

ii)  Turismo rural na agricultura Familiar – a presença predominante 
da agricultura familiar no meio rural brasileiro e o expressivo número 
de empreendimentos e atividades turísticas a ela vinculado, aliado 
à necessidade política de valorização desse tipo de agricultura, fez 
surgir um forte movimento em torno do turismo empreendido por 
agricultores familiares8. Assim, o Turismo Rural na Agricultura Familiar 
é entendido como:

 “A atividade turística que ocorre no âmbito da unidade de produção 
dos agricultores familiares que mantêm as atividades econômicas 
típicas da agricultura familiar, dispostos a valorizar, respeitar e 
compartilhar seu modo de vida, o patrimônio cultural e natural, 
ofertando produtos e serviços de qualidade e proporcionando bem-
estar aos envolvidos.”9 

7 GRAZIANO DA SILVA et al., 1998, p.14 
8 No enquadramento do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), são considerados agricultores familiares 

os produtores rurais que atendam aos seguintes requisitos: sejam proprietários, posseiros, arrendatários, parceiros ou concessionários 
da reforma agrária; residam na propriedade ou em local próximo; detenham, sob qualquer forma, no máximo 4 (quatro) módulos fiscais 
de terra, quantificados conforme a legislação em vigor, ou no máximo 6 (seis) módulos, quando se tratar de pecuarista familiar; no 
mínimo 80% (oitenta por cento) da renda bruta familiar devem ser provenientes da exploração agropecuária ou não-agropecuária do 
estabelecimento; o trabalho familiar deve ser a base da exploração do estabelecimento (Manual Operacional do Plano Safra da Agricultura 
Familiar 2003/2004)

9 BRASIL, 2003 
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O Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com o Ministério do 
Turismo, vem trabalhando esse recorte como base do Turismo Rural, por meio 
do Programa Nacional de Turismo Rural na Agricultura Familiar (PNTRAF)10 
– incrementado no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF) –, que tem como objetivo promover o 
desenvolvimento sustentável no meio rural, mediante a implantação e o 
fortalecimento de atividades turísticas pelos agricultores familiares11. 

Essas caracterizações apresentam variações de objetivos e concepção, 
podendo, entretanto, ser compreendidas como variações umas das outras 
e passíveis de serem admitidas, num nível estratégico, como partes de um 
mesmo conceito: o Turismo Rural. A figura abaixo procura relacionar essa 
condição: tendo em comum o espaço onde são realizadas.

Figura 1 – Representação gráfica do universo de Turismo no Espaço Rural (TER), Turismo 

Rural (TR), Agroturismo (AGRO) e Turismo Rural na Agricultura Familiar (TRAF)

As diversas áreas de atividades turísticas rurais superpostas, representadas 
na figura acima, deixam clara a interpretação das denominações de que se 
tratou como sendo o “Turismo no Espaço Rural”: um conceito abrangente, 

10 Mais informações disponíveis no sítio eletrônico: http//www.mda.gov.br
11 O conceito de agricultor familiar subtende aqueles que atendem simultaneamente aos seguintes requisitos: não deter, a qualquer título, 

área maior que quatro módulos fiscais; utilizar predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do 
empreendimento ou estabelecimento; ter renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio 
estabelecimento ou empreendimento; dirigir seu estabelecimento ou empreendimento com sua família (Lei n.º 11.326/2006)

Turismo no Espaço Rural

TU
RI

SM
O R

URA
L

AGRO
TU

RI
SM

O
TU

RI
SM

O 

AGRI
CU

LT
URA

 

FA
M

ILI
AR

Te
rr

it
ó

ri
o

s 
R

u
ra

is



23

que engloba todas as atividades turísticas desenvolvidas na área rural, 
independentemente das especificidades. Estas, por sua vez, englobam 
também atividades específicas, como se fossem aspectos especializados de um 
conceito maior. Nessa perspectiva, as características inerentes a cada tipo de 
turismo implementado conteriam, em si mesma, aspectos do conceito geral e 
dos específicos.12 

Os estabelecimentos turísticos localizados no espaço rural e que  
não se enquadram na definição de Turismo Rural aqui adotada 

também são capazes de gerar postos de trabalho e muitos outros 
benefícios para a região, podendo fazer parte da classificação  

dos prestadores de serviços turísticos e das associações de  
Turismo Rural e constar nos guias com suas características  

explicitadas para o discernimento do consumidor.

2.1.3 Características básicas do Turismo rural
As principais características do Turismo Rural referem-se a elementos, 

condições e aspectos que compõem a paisagem rural e configuram a ruralidade, 
seus principais atrativos e podem ser abordadas sob a seguinte síntese13: 

a) Quanto à escala
• Pequena escala – se refere à dimensão dos equipamentos 

turísticos, em função de uma pequena quantidade de turistas, de 
modo que permita atendimento personalizado (sem espera, sem 
filas, sem barulho, sem muita gente, como normalmente ocorre 
no interior) e que cause o menor impacto possível sobre o meio.

b) Quanto à localização 
• Situado em locais aprazíveis, em propriedades cujas paisagens 

tipicamente rurais simbolizem uma oposição à paisagem urbana.

c) Quanto às atividades agropecuárias
• Manutenção das atividades econômicas tradicionais da propriedade 

e das práticas e costumes relacionados a essas atividades, não as 
abandonando em razão do sucesso da atividade turística.

12 LOTTICI KRAHL, 2002 
13 Adaptado de LOTTICI KRAHL, 2002
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d) Quanto à qualidade da paisagem 
• Conservação dos recursos naturais – manutenção das condições 

dos mananciais hídricos, do solo, de quantidade significativa da 
flora e da fauna nativas, inclusive dos aspectos estéticos.

• Conservação das características arquitetônicas e utilização 
dos materiais construtivos típicos da região – utilização de 
materiais, equipamentos e serviços turísticos em harmonia com o 
meio rural, em conformidade com os itens anteriores.

• Cuidados com as instalações e lidas agropecuárias – 
permitindo que o turista observe ou participe das rotinas das 
atividades tradicionais da propriedade.

e) Quanto aos aspectos culturais
• ligação com as estruturas ditas tradicionais, isto é, as de 

características gregárias, os valores, modos de vida e de pensar e 
os ideais das comunidades rurais, especialmente se baseados na 
agricultura familiar.

• manutenção das manifestações folclóricas, da gastronomia, 
de elementos que referendem a história do lugar e da região.

f) Quanto à diversificação dos serviços oferecidos 
•  Respeitar a especificidade do ambiente, da economia, da história, 

das tradições, da cultura popular, das características étnicas, da 
exploração agropecuária, em relação à propriedade e à região.

g) Quanto à distribuição de benefícios 
• Postos de trabalho, renda e outros benefícios oriundos da prática 

turística são incorporados pela própria comunidade, de modo a 
proporcionar o bem-estar das famílias rurais.

h) Quanto ao empoderamento das comunidades
•  O Turismo Rural como um motivador de organização da sociedade 

para que a comunidade local possa gerir a atividade turística de 
forma participativa, inclusiva e ordenada.

i) Quanto à sustentabilidade 
• Deve considerar elementos econômicos, sociais, culturais, 

ambientais e políticos. Deve contribuir para a manutenção 
das características rurais e a qualidade ambiental do território, 
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utilizando os recursos locais e o conhecimento derivado do 
saber das populações, valorizando-as, além de permitir a sua 
participação nos processos decisórios.

As atividades turísticas rurais ocorrem, também, além das porteiras – fora 
das propriedades – e dependem da qualidade da paisagem externa, enquanto 
fator de agregação de atratividade e de identidade. E é justamente essa uma 
das razões pela qual esse segmento turístico beneficia a comunidade na qual 
se insere, na forma de passeios a atrativos naturais e artificiais nas redondezas, 
motivando a conservação destes, e na utilização de equipamentos e serviços 
(hotéis, restaurantes, feiras, postos de informações, quiosques, “barracas” etc.), 
tanto na sede dos municípios rurais como nas regiões turísticas. Digamos que essa 
é uma característica “distributiva” do Turismo Rural.14 

A configuração dessas características permite a identificação da região 
como de Turismo Rural, expressa em produtos e roteiros, sendo capaz de 
definir e manter a capacidade de atratividade do segmento e de atender às 
expectativas, necessidades e exigências do consumidor. Assim, o conjunto 
desses elementos deve ser considerado na estruturação desse tipo de turismo, 
e não uma ou outra característica isolada.

2.2 marcos legais
Atualmente, uma das maiores preocupações no que diz respeito ao Turismo 

Rural é a inadequação da legislação vigente que não tem acompanhado 
as transformações ocorridas no meio rural. Os principais entraves legais, 
especialmente para os agricultores familiares que desenvolvem o Turismo Rural 
em suas propriedades, são relativos às legislações fiscal, tributária, trabalhista, 
sanitária e previdenciária.

O Ministério do Turismo, junto a outras instituições, tem unido esforços 
no sentido de adequar a legislação para permitir que esse público possa 
sair da informalidade e contribuir para o desenvolvimento rural sustentável. 
Dependendo do tipo de empreendimento turístico, existe um conjunto variado 
de normas legais que devem ser atendidas e respeitadas. Algumas delas são:

14 LOTTICI KRAHL, 2002
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Prestação de serviços turísticos
• Verificar as seguintes leis:

• Lei n.º 6.505/77: dispõe sobre as atividades e serviços turísticos e 
estabelece condições para o seu funcionamento.

• Lei n.º 8.181/91: dá nova denominação a EMBRATUR, dá outras 
providências e sua regulamentação.

• Lei n.º 8.078/1990: o Código de Defesa do Consumidor (CDC) foi 
estabelecido pela como forma de proteção e defesa dos direitos 
dos consumidores em suas relações de consumo garantidas pela 
Constituição Federal. Integralmente, o CDC é um instrumento 
fundamental ao segmento por garantir direitos a turistas que se 
sentirem lesados no consumo de produtos e serviços ecoturísticos. 
Cabe destacar que a Lei estabelece as normas da ABNT como 
parâmetros para questões de comercialização e consumo de 
produtos e serviços. Ao ter valor em decisões judiciais, as normas da 
ABNT para o Turismo de Aventura passam a ser observadas também 
no Ecoturismo principalmente quando envolver riscos controlados.

• É preciso estar atento às questões de responsabilidade civil15. 
Principalmente a civil objetiva que independe da culpa do agente. 
O empreendedor deve prevenir acidentes, utilizando sinalização, 
treinando funcionários para acompanhar os turistas em certas 
atividades etc.

 Os termos de responsabilidade assinados pelos turistas são  
passíveis de contestação legal.

legislação ambiental16 
• Lei n.º 6.938/81 – institui o Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA), que integra os sistemas ambientais municipal, estadual e 
federal.

• Lei n.º 9.605/98 – “Lei dos Crimes Ambientais”, que regulamenta 
crimes e infrações administrativas contra o meio ambiente.

• Lei n.º 9.985/00 – aprovou o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC), estabelecendo critérios e normas para a 
criação, implantação e gestão das unidades de conservação – UCs.  
 

15 Código Civil: o art. 186 aduz que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.  Art. 927 impõe a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 
nos casos que especifica ou quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar risco para os direitos de outrem

16 Disponível em: http://www.mma.gov.br
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É válido destacar que o SNUC garante direitos às populações locais 
que habitem as UCs de proteção integral (onde não é permitida 
a exploração direta dos recursos naturais), principalmente para as 
tradicionais e as indígenas.

• São unidades de conservação: parques nacionais e estaduais, 
reservas biológicas, reservas ecológicas, reservas extrativistas, 
estações ecológicas e áreas de preservação ambiental. Entre 
estas, vale destacar: 

• Lei n.º 6.902, de 27 de abril de 1981 – Área de Proteção Ambiental 
(APA) são áreas submetidas ao planejamento e à gestão ambiental 
e destinam-se à compatibilização de atividades humanas com a 
preservação da vida silvestre, a proteção dos recursos naturais e a 
melhoria da qualidade de vida da população local. 

• Decreto 98.897 de 30 de janeiro de 1990 – Reservas Extrativistas 
(RESEX) são áreas destinadas à exploração auto-sustentável e 
conservação dos recursos naturais renováveis, por população 
extrativista.

• Resolução n.º 303, de 20 de março de 2002 – CONAMA: dispõe 
sobre os parâmetros e limites das Áreas de Preservação Permanente 
(APP).

• Código Florestal (Lei n.º 4.771/65): 
 • Reserva Legal.

•  Art. 16 – dispõe sobre a porcentagem de área para reserva 
legal de acordo com acordo com a região do País.

•  Art. 44 – dispõe sobre as medidas a serem adotadas pelo 
proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de floresta 
nativa natural, primitiva ou regenerada ou outra forma de 
vegetação nativa em extensão inferior ao estabelecido, para 
recompor a reserva legal.    

•  Art. 99 das Disposições Finais da Lei n° 8.171/91 – obriga 
o proprietário rural, quando for o caso, a recompor em sua 
propriedade a Reserva Florestal Legal, mediante o plantio, 
em cada ano, de pelo menos um 30 avos da área total para 
complementar a referida Reserva Florestal – RFL.
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A localização da Reserva Legal deve ser aprovada pelo órgão 
ambiental competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental 
competente municipal ou outra instituição devidamente habilitada.

• Proteção do patrimônio espeleológico: embora as cavernas ou 
cavidades naturais subterrâneas sejam um bem de origem natural, são 
consideradas patrimônio cultural brasileiro. Caso possuam vestígios 
arqueológicos ou paleontológicos de relevância histórico-cultural, 
poderão estimular visitas motivadas por seus aspectos culturais.

legislação sobre a proteção do patrimônio histórico-cultural 
• Lei n.º 6.513 de 20/12/77 – dispõe sobre a criação de áreas especiais 

e de locais de interesse turístico; sobre o inventário com finalidades 
turísticas dos bens de valor cultural e natural; acrescenta inciso ao 
art. 2º da Lei n.º 4.132, de 10 de setembro de 1962; altera a redação 
e acrescenta dispositivo à Lei n.º 4.717, de 29 de junho de 1965; e 
dá outras providências.

•  O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, desde o 
ano de sua criação, baseia-se em legislação específica para a gestão 
dos bens culturais nacionais tombados, representativos de diversos 
segmentos da cultura brasileira. No caso do meio rural, destaca-se 
o seguinte decreto. Decreto-lei n.º 25 de 30 de novembro de 1937: 
conceitua e organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional e dispõe sobre o tombamento.

O poder público estadual e municipal pode estabelecer mecanismos 
próprios mediante legislação específica para o tombamento.

legislação fiscal 
• Para estar em situação legal, é preciso constituir empresa para o 

desenvolvimento de qualquer atividade de turismo. O empreendedor 
pode escolher entre as seguintes modalidades: sociedade limitada, 
firma individual, associação e cooperativa.

legislação previdenciária 
•  O empreendedor contribui como pessoa jurídica – regime dos arts. 

22 e 23 da Lei n.º 8.212/91 – se não for enquadrado no SIMPLES17, 
ou pessoa física – arts. 12 e 21 da referida lei.

17  Sistema Único de Imposto e Contribuições das Microempresas
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legislação tributária
• Tributos federais: IR, CSLL, PIS/PASEP, CONFINS e IPI.

• Os empresários de Turismo Rural podem optar pela adesão ao 
SIMPLES. Todavia deve ficar atento para as vedações constantes do 
art. 9º da Lei n.º 9.317/96.

• Tributos estaduais e municipais: ICMS e ISS.
• Pagamento de ICMS pelo fornecimento de mercadorias de 

qualquer natureza, exceto a alimentação inclusa na diária de um 
hotel-fazenda, por exemplo. Já o ISS tributa os serviços turísticos 
propriamente ditos – agenciamento, organização, promoção e 
execução de programas de turismo, passeios, excursões, guias de 
turismo e congêneres e administração de meios de hospedagem.

 Verificar se no Estado/município há convênio celebrado  
com a União para que o ICMS e o ISS, respectivamente,  

sejam incluídos no SIMPLES.

legislação trabalhista
• O empreendedor rural pode valer-se dos arts. 2º e 17 da Lei n.º 

5.889/7318, que resolvem o problema dos empregados que exercem 
atividades tipicamente urbanas no meio rural, permitindo sua 
classificação como rurais. Além disso, o empreendedor pode reivindicar 
a seu favor um regime simplificado das obrigações trabalhistas com 
base nos arts. 10, 11, 12 e 13 da Lei n.º 8.941 de 5 de outubro de 
199919. 

legislação sanitária
• Serviços de alimentação.

• Resolução RDC n° 216 da ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária) – dispõe sobre as boas práticas para serviços de 
alimentação.

• Transformação dos produtos.
• Resolução RDC n° 218 – dispõe sobre regulamento técnico de 

procedimentos higiênico-sanitários para manipulação de alimentos 
e bebidas preparados com vegetais.

18 Art. 2° Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade ou prédio rústico, preste serviço de natureza não eventual a empregador 
rural, sob a dependência deste mediante salário

  Art. 17 As normas da presente lei são aplicáveis, no que couber, aos trabalhadores rurais não compreendidos na definição do art.2º, que 
prestem serviços a empregador rural

19 Institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, dispondo sobre o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e 
favorecido previsto nos arts. 170 e 179 da Constituição Federal
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• Registro dos produtos.
• Verificar decreto 5.741 de 30 de março de 2006 – regulamenta a 

Lei Agrícola (n.º 9.712/98) e cria o Sistema Unificado de Atenção 
à Sanidade Agropecuária (SUASA). Com esse sistema, a inspeção 
se torna integrada, ou seja, em vez de cada serviço municipal, 
estadual e federal atuarem isoladamente, passam agora a fazer 
parte de um único sistema.

 Verificar se existe legislação estadual e municipal pertinente.

acessibilidade 
O Ministério do Turismo adota como parte da sua política estrutural a 

inclusão das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A partir 
desse contexto, busca promover a acessibilidade dos espaços, equipamentos, 
serviços e informações turísticas. Versam sobre o assunto, entre outras, as 
seguintes legislações20:

a)  lei n.º 10.048/2000 – dá prioridade de atendimento às pessoas que 
especifica e dá outras providências.

b)  lei n.º 10.098/2000 – estabelece normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

c)  Decreto n.º 5.296/2004 – regulamenta a Lei n.º 10.048/2000, que 
dá prioridade e atendimento às pessoas, e a Lei n.º 10.098/2000, 
que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 
da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida.

d)  lei n.º 10.741/2003 – dispõe sobre o Estatuto do Idoso.
e)  lei n.º 11.126/2005 – dispõe sobre o direito da pessoa com 

deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso 
coletivo acompanhada de cão-guia.

f)  Decreto n.º 5.904, de 21 de setembro de 2006 – regulamenta e 
Lei n.º 11.126, de 27 de junho de 2005, que dispõe sobre o direito 
da pessoa com deficiência visual de ingressar e permanecer em 
ambientes de uso coletivo acompanhada de cão-guia e dá outras 
providências.

20 Os marcos legais sobre acessibilidade estão disponíveis em:
 http://www.presidencia.gov.br/sedh/corde – http://www.presidencia.gov.br/sedh/conade
 http://www.presidencia.gov.br/cndi  –  http://www.turismo.gov.br
 http://www.cidades.gov.br – http://www.abnt.org.br
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g)  Decreto n.º 5.626/2005 – regulamenta a Lei n.º 10.436/2002, que 
dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei 
n.º 10.098/2000.

h)  Portaria n.º 310/2006 – aprova a Norma Complementar n.º 01/2006, 
que trata de recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, 
na programação veiculada nos serviços de radiodifusão de sons e 
imagens e de retransmissão de televisão.

i)  NBr 15320:2005 – acessibilidade à pessoa com deficiência no 
transporte rodoviário.

j)  NBr 14021:2005 – transporte – acessibilidade no sistema de trem 
urbano ou metropolitano.

k)  NBr 14022:1998 – acessibilidade à pessoa portadora de deficiência 
em ônibus e trólebus, para atendimento urbano e intermunicipal.

l)  NBr 15250:2005 – acessibilidade em caixa de auto-atendimento bancário.
m)  NBr 15290:2005 – acessibilidade em comunicação na televisão.
n)  NBr 9050:2004 – acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos.
o) NBr 13994:2000 – elevadores de passageiros – elevadores para 

transporte de pessoa portadora de deficiência.
p)  NBr 14273:1999 – acessibilidade da pessoa portadora de deficiência 

no transporte aéreo comercial.

recomendações gerais e prazos – para o desenvolvimento da 
acessibilidade, é importante observar as orientações contidas no documento 
Turismo e Acessibilidade: Manual de Orientações21, incorporando 
recomendações e legislações pertinentes:

• A acessibilidade no meio urbano deve ser observada no Plano Diretor 
Municipal, nos Planos Diretores de Transporte e de Trânsito, no Código 
de Obras, no Código de Postura, na Lei de Uso e Ocupação do Solo 
e na Lei do Sistema Viário, conforme Decreto n.º 5.296/2004.

•  Para a concessão de Alvará de Funcionamento e da Carta de Habite-
se, deve ser observado o cumprimento da acessibilidade previsto 
respectivamente no § 1º e § 2º do art. 13 do Decreto n.º 5.296/2004 
e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

•  A aprovação de financiamento de projetos com a utilização de recursos 
públicos, entre eles os de natureza arquitetônica e urbanística, os 
tocantes à comunicação e informação e os referentes ao transporte 

21 Disponível em: www.turismo.gov.br 
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coletivo, por meio de qualquer instrumento (convênio, acordo, ajuste, 
contrato ou similar), fica sujeita ao cumprimento das disposições do 
Decreto n.º 5.296/2004, conforme disposto no inciso III do artigo 2º.

•  As edificações de uso público já existentes devem estar adaptadas 
para a acessibilidade das pessoas com deficiência (§ 1º, art. 19, 
Decreto n.º 5.296/2004) a partir junho de 2007.

•  Os estabelecimentos de uso coletivo têm o prazo até dezembro de 
2008 para realizarem as adaptações para acessibilidade (§ 8º, art. 23, 
Decreto n.º 5.296/2004).

•  Todos os veículos do transporte coletivo rodoviário, aquaviário, 
metroferroviário, ferroviário e aéreo deverão ser fabricados de acordo 
com as Normas de Acessibilidade até dezembro de 2007 (art. 40 e 
art. 42, § 2º, Decreto n.º 5.296/2004).

•  Os serviços de transporte coletivo aéreo e os equipamentos de 
acesso às aeronaves devem estar acessíveis e disponíveis para serem 
operados por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida 
até dezembro de 2007 (art. 44, Decreto n.º 5.296/2004).

•  Toda a frota de veículos do transporte coletivo rodoviário, 
metroferroviário e ferroviário deve estar acessível a partir de  
dezembro de 2014 (art. 38, § 3º e art. 42, Decreto n.º 5.296/2004).

•  As empresas concessionárias e permissionárias dos serviços de 
transporte coletivo aquaviário devem garantir a acessibilidade da 
frota de veículos em circulação, inclusive de seus equipamentos, a 
partir de junho de 2009 (art. 41, Decreto n.º 5.296/2004).

•  A acessibilidade aos portais e endereços eletrônicos da Administração 
Pública deve estar acessível às pessoas com deficiência visual a partir 
de dezembro de 2005 (art. 47, Decreto n.º 5.296/2004).

•  Para a obtenção de financiamento público, é exigido o cumprimento 
da acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, em portais e 
endereços eletrônicos de interesse público, a partir de junho de 2005 
(art. 48, Decreto n.º 5.296/2004).

•  Os pronunciamentos do presidente da República em rede de televisão 
devem ser acessíveis por meio de janela de Libras a partir de junho de 
2005 (parágrafo único, art. 57, Decreto n.º 5.296/2004).

Importante referir que, para a plena aplicabilidade do Decreto n.º 5.296/2004 
e da Lei n.º 10.098/2000, os governos federal, estadual e municipal devem 
fortalecer a legislação sobre a acessibilidade nas respectivas instâncias para 
garantir que todas as pessoas tenham o mesmo direito de acesso aos espaços 
públicos, aos equipamentos, atrativos e serviços turísticos. Sendo assim, nas 
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regiões turísticas, onde as questões da acessibilidade são reais para os próprios 
habitantes e para os turistas, todo o esforço deve ser feito pelos gestores 
públicos e agentes locais para inserir nas políticas de turismo as necessidades de 
acessibilidade de todos os cidadãos. O setor turístico também deve empreender 
ações visando à inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho 
pela prestação de serviços turísticos, em cumprimento à legislação.

Compete ao Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de 
Deficiência – CONADE, aos Conselhos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal 
e às organizações representativas de pessoas com deficiência acompanhar e 
sugerir medidas para o cumprimento da acessibilidade.

2.3 o turista do Turismo rural
O consumidor de Turismo Rural busca a possibilidade de reaproximação 

com a natureza em relação às “coisas da terra”, mesmo que por um curto 
espaço de tempo. Está interessado em vivenciar e experimentar os valores 
da natureza e do modo de vida local caracterizado por elementos singulares 
da cultura, pela gastronomia típica, pela tradição e pelo modo como se dá 
a relação homem e natureza. Ou seja, do ponto de vista operacional, esses 
hóspedes não compram simplesmente uma hospedagem, mas uma experiência 
diferente e autêntica.

De modo geral, os turistas desse segmento apresentam as seguintes 
características: 

• São moradores de grandes centros urbanos.
• Possuem entre 25 e 50 anos.
• São casais com filhos.
• Têm formação superior e a maioria pós-graduação.
• São de classe média para média alta.
• Usam automóvel próprio ou vans.
• Deslocam-se, geralmente, em um raio de até 150 km do núcleo 

emissor22.
• Fazem viagens de curta duração – fins de semana e feriados.
• São apreciadores da gastronomia típica regional.
• Possuem elevado nível de consciência a respeito das questões 

ambientais.
• Valorizam produtos autênticos e artesanais.

22  Consideram-se que os núcleos emissores são núcleos urbanos
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Essas características estão inter-relacionadas. Assim, o fato de serem 
moradores de grandes centros urbanos, casados e com filhos determina a 
distância de deslocamento e o tempo de permanência. Em geral, acostumados 
com o ritmo da cidade, logo se cansam da rotina do campo e, por permanecerem 
poucos dias, não estão dispostos a percorrer longas distâncias. Além disso, 
considera-se que o elevado nível de consciência ambiental desse público está 
intimamente ligado à escolaridade, que, por sua vez, relaciona-se à renda, que 
é reflexo da idade, pois a partir dessa faixa etária a chance de ter uma situação 
financeira estabilizada é maior.

Entretanto, esse perfil pode apresentar-se diferente em determinadas 
regiões. Além disso, é possível atrair outros públicos (incluindo faixas etárias 
diferentes, por exemplo) e o tempo de permanência pela agregação de 
atratividade.

Conhecer o perfil do consumidor é imprescindível para a oferta de 
produtos que atendam às suas expectativas, tornando mais eficientes as 
ações de estruturação, promoção, divulgação e comercialização. A realização 
de pesquisas de demanda e de satisfação junto aos consumidores reais e 
potenciais é fundamental.
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É crescente o número de turistas que procuram lugares onde os habitantes 
vivam de maneira diferente da sua e a paisagem apresente características 
próprias, tanto naturais como culturais. A atratividade do Turismo Rural reside, 
portanto, principalmente no modo de vida da população rural. Assim, se faz 
necessária a identificação e estímulo aos elementos que o caracterizam como 
a cultura local materializada nos costumes, causos, dialetos, músicas típicas, a 
culinária, a forma de cultivar etc. 

A partir dessa perspectiva pode-se afirmar que o desenvolvimento do 
Turismo Rural deve ser: 

• De iniciativa local.
• De gestão local.
• De impacto local.
• Marcado pelas paisagens locais.
• Valorizador da cultura local.

Para que os benefícios desse tipo de turismo possam ser apropriados pela 
comunidade local, é fundamental a formação de parcerias23, principalmente 
porque a maioria dos empreendimentos é de pequeno porte. Isso significa que 
o segmento dificilmente será viável pela atuação isolada de empreendedores, 
sendo mais adequado o trabalho organizado sob as bases associativas e 
solidárias, utilizando-se como estratégia a roteirização. A cooperação entre 
os diversos agentes também facilita a organização e a divulgação do negócio, 
aumenta o leque de atrativos ofertados e potencializa a chance de envolvimento 
e de participação do poder público na solução de problemas, especialmente na 
melhoria da infra-estrutura básica, no fomento e na promoção.

O desenvolvimento de parcerias e a roteirização, além de 
estratégias, são condições para a viabilidade do Turismo Rural.

23 No Brasil existem algumas entidades que congregam pessoas e empresas de interesse do Turismo Rural tanto em âmbito nacional como 
estadual e municipal. Entre elas está, por exemplo, a ABRATTUR – Associação Brasileira de Turismo Rural, cuja missão é consolidar o 
“segmento turístico rural com o fomento de práticas economicamente viáveis, socialmente justas, comprometidas com o desenvolvimento 
ambiental, com a inclusão social e com a valorização do patrimônio turístico rural”. Disponível em: www.turismorural.org.br

Bases para o Desenvolvimento    
do Turismo rural
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Diante do exposto, percebem-se algumas possibilidades oferecidas pelo 
Turismo Rural, que devem ser exploradas e convertidas em vantagens práticas 
sob os seguintes aspectos:

a) Pode desenvolver-se em áreas que não disponham, necessariamente, de 
paisagens com recursos turísticos extraordinários24.

• Esses recursos são importantes atrativos turísticos, mas a valorização 
da paisagem natural não reside somente em sua existência. O 
fundamental é que, para o turista, a paisagem represente um 
indicador de que ele está fora do seu ambiente de rotina. Assim, 
a fauna, a flora, a topografia e os usos do solo trazem as marcas 
da cultura e das comunidades residentes, fazendo desses elementos 
atrativos pelo fato de constituírem uma paisagem tipicamente rural e 
que, portanto, se contrapõem ao cotidiano do turista. 

b) Necessita de reduzidos volumes de investimentos em relação a outros 
segmentos.

•  Significa que não é preciso, necessariamente, criar estruturas na 
região e nas propriedades, e sim adaptar as que já existem de modo 
a garantir conforto e segurança aos turistas. Tais estruturas podem 
ser residenciais ou de serviço e devem manter suas características 
rústicas. Nesse caso, o turista não busca luxo, e sim autenticidade e 
certa rusticidade, mas com qualidade e conforto.

3.1 a viabilidade da região para o Turismo rural 
Para a estruturação do segmento, é preciso que sejam inventariados os 

recursos naturais, artificiais materiais e imateriais, aqui denominados de 
recursos turísticos, capazes de despertar o interesse do turista e motivá-lo a 
deslocar-se até a região. 

Deve-se estar atento às especificidades que marcam o “local” e que o 
tornam singular, identificando o que o diferencia de possíveis concorrentes e 
como os recursos turísticos podem ser lapidados e transformados em atrativos, 
constituindo-se em produtos e roteiros.

Nesse sentido, são indicados alguns aspectos a serem considerados na 
identificação desses recursos:

24 Por recursos turísticos extraordinários, entendem-se aqueles que se destacam no contexto em que se inserem ou na sua categoria. Exs.: 
formações geológicas singulares, fauna e flora em extinção, sítios arqueológicos
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•  No meio rural, os moradores é que realmente conhecem o lugar. 
Dessa forma, podem-se obter informações que nem sempre estão 
sistematizadas ou são de conhecimento público, por exemplo, 
cachoeiras e grutas escondidas, causos que passam de geração para 
geração, danças, culinária, costumes e outras manifestações próprias 
esquecidas.

•  Devem-se explorar os aspectos marcantes que os ciclos econômicos 
deixaram na paisagem e que podem constituir um diversificado 
patrimônio.

•  O empreendimento deve estar, preferencialmente, próximo dos 
núcleos emissores.

• O conjunto de atrativos que está situado fora dos limites das 
propriedades rurais pode ser inserido no contexto de um roteiro. 
O objetivo é trabalhar a atividade turística de modo integrado e 
participativo, sempre considerando as características produtivas de 
cada território.

•  O Turismo Rural deve contribuir para o fortalecimento dos laços 
afetivos, reforçar a coesão social, a cooperação produtiva e a 
valorização dos elementos naturais e culturais. Dessa forma, é 
preciso verificar se há cooperação entre os atores sociais que 
atuam na região, como estão os níveis de organização, confiança e  
participação social. 

 
A partir da identificação dos recursos, torna-se necessária uma análise dos 

atrativos capazes de caracterizar a região como propícia para o desenvolvimento 
do Turismo Rural.

3.1.1 atrativos
A valorização da paisagem pelo homem moderno revaloriza a natureza, 

a cultura, os “fazeres” artesanais, as comunidades tradicionais, tornando a 
paisagem rural um dos principais fatores de atratividade do Turismo Rural.  
Sendo assim, a atividade turística se apropria da paisagem rural, que é 
caracterizada por um sistema de objetos que lhe é particular, específico – a 
ruralidade, sendo essa a base da existência do Turismo Rural, a marca da sua 
identidade.25 Segundo Pires (2003), “a atratividade das paisagens rurais é devida 
ao legado da humanização da natureza por meio de atividades agropecuárias 
e outros aspectos da ocupação do espaço, impregnados pela herança cultural 
de seus protagonistas”. A paisagem e a ruralidade constituem-se elementos 

25 LOTTICI KRAHL, 2002
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primordiais da motivação turística. Considera-se que essas noções, por 
definição, são indissociáveis. 

É fundamental, portanto, integrar os elementos que compõem a paisagem 
rural, pois é a maneira como se relacionam que constitui a ruralidade. Estando, 
porém, os valores – paisagem e ruralidade – carregados de subjetividade, uma 
vez que dependem da percepção individual do turista, é preciso destacar 
os atrativos que as materializam, e as atividades turísticas que podem ser 
desenvolvidas na região e no âmbito das propriedades rurais:

a) serviços e equipamentos turísticos: serviços, edificações e instalações 
indispensáveis ao desenvolvimento da atividade turística e que existem em 
função desta. Importante lembrar que é recomendável incentivar empresas da 
área ao cadastro junto ao Ministério do Turismo pelo sistema do Cadastur.26

• Hospedagem – estabelecimentos que oferecem alojamento e serviços 
necessários ao conforto do hóspede. No caso do Turismo Rural, pode 
caracterizar-se como pessoa física ou jurídica e compreende a hotelaria 
tradicional/convencional, a hospedagem domiciliar ou em “casas de 
família”, pensões, hotéis, alojamentos, pousadas, campings etc.

• alimentação – a gastronomia é um elemento muito valorizado 
pelo turista que procura o meio rural. No Turismo Rural ela pode ser 
oferecida:

 a) Na região: estabelecimentos que oferecem ao turista refeições, 
lanches, bebidas, alimentos em geral e demais serviços complemen-
tares. Exs.: restaurantes, lanchonetes, cafés, bares, quiosques etc.

 b) Nas propriedades: almoço e café colonial, gastronomia típica, 
produtos caseiros, entre outros.

• Guiamento, condução e recepção – atendimento e orientação 
ao turista individualmente ou em grupo, via centro de informações 
turísticas, agências e operadoras de turismo receptivo, guias e 
condutores locais.

• Transporte no local – serviços específicos para deslocamento no 
destino (ônibus de excursão, vans, carro próprio ou disponibilizado 
pelas prefeituras ou órgãos locais e também os serviços contratados 
pelos agentes operadores). Inclui também o serviço de transporte 
ofertado diretamente pelas propriedades rurais para fazer os traslados. 
Os serviços e equipamentos de transporte turísticos têm a finalidade 
específica de realizar excursões e outras programações turísticas.

26  Disponível em: www.cadastur.turismo.gov.br
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b) atividades que podem ser desenvolvidas na região ou nas 
propriedades:

• atividades agropecuárias 
• agricultura – cultivos de espécies vegetais úteis, sejam para a 

alimentação humana e animal, seja como matéria-prima para indústria 
têxtil, farmacêutica etc. Exs.: milho, feijão, hortaliças, arroz etc.

• Criação de animais – inclui todos os tipos de criação: bovinocultura/
pecuária tradicional, caprinocultura, ovinocultura, suinocultura, 
piscicultura etc.

• atividades de transformação – referem-se à transformação de 
matéria-prima vegetal ou animal de modo a agregar valor à produção 
agropecuária. Exs.: doces, farinha, mel, embutidos, cachaça, licores, 
sucos, vinho e bebidas em geral, polpas de frutas, queijos e outros 
derivados de leite etc.

• atividades esportivas e de lazer
• Eqüestres – abrangem atividades que envolvam a interação do homem 

com eqüinos (cavalo, jumento, burro e outros) para desempenho de 
alguma lida no campo ou para lazer, esporte e aventura. Exs.: cavalgadas, 
campeadas, torneios, comitivas, tropeadas ou outras denominações 
regionais; e os passeios de carroça, rodeios, hipismo etc.

• De pesca – compreende a pesca esportiva e a prática da pesca amadora. 
Exs.: pesque-pague, pesca em rios, lagos naturais, represas etc.

• De aventura – atividades recreativas que envolvem riscos controlados 
e assumidos. Exs.: arvorismo, bóia-cross, rapel, tirolesa e vários outros.

• De esporte – compreendem os jogos e disputas competitivas, no 
âmbito amador, com a presença de regras estabelecidas pela prática 
de modalidades esportivas. Exs.: corridas a cavalo, prática de ciclismo, 
caminhadas etc.

• atividades ecoturísticas – atividades de interação com a natureza, 
que incentivem o comportamento social e ambientalmente responsável. Exs.: 
trilhas, observação da fauna (pássaros, borboletas, jacarés, peixes) e da flora 
(espécies vegetais nativas, parques, etc.) estão entre as possibilidades.

• atividades pedagógicas – atividades de cunho educativo que auxiliam 
no processo ensino-aprendizagem, comumente promovidas por escolas 
e realizadas pelos respectivos grupos de estudantes. Exs.: aulas práticas 
interpretativas do ambiente, palestras informativas, vivências e experiências 
variadas nos ambientes visitados, incluindo participação em colheitas, ordenhas, 
trato de animais etc.
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• atividades culturais – atividades destinadas a proporcionar a vivência 
dos aspectos culturais mais significativos da região – para fins de conhecimento, 
contemplação e entretenimento, principalmente. Podem ser relacionadas aos 
seguintes atrativos: 

• manifestações populares – acontecimentos ou formas de 
expressão relacionados à música, dança, folclore, saberes e fazeres 
locais, práticas religiosas ou manifestações de fé. Exs.: rodas de 
viola, folia-de-reis, crenças, rezas, missas etc.

• artesanato – objetos produzidos manualmente ou com equipa-
mentos rudimentares, em pequena escala, característicos da 
produção de artistas populares da região, utilizando matéria-prima 
regional.

• arquitetura típica ou histórica – contempla as construções 
típicas do campo (açude, capela, curral etc.), as técnicas e materiais 
construtivos peculiares ou com materiais da região (pau-a-pique, 
sapé e outros) e as construções históricas.

• museus/casas de cultura – locais destinados à apresentação e 
conservação de objetos de caráter cultural ou científico. Exs.: Museu 
da Cachaça, Museu do Folclore etc.

• Gastronomia – conjunto de alimentos e bebidas ofertados que 
representam as tradições culinárias da região.

• atividades recreativas – compreendem jogos e brincadeiras, com a 
função de diversão e entretenimento, além de equipamentos destinados a essa 
finalidade. Exs.: jogos de tabuleiro, rodas cantadas, bingos; e de equipamentos 
como piscinas, quadras esportivas etc.

3.2 agregando atratividade
 A agregação de atratividade requer do gestor um bom conhecimento sobre 

o estabelecimento e a região de modo a identificar vantagens competitivas. 
Partindo-se das características do segmento e da análise do perfil do consumidor, 
é possível indicar estratégias para aumentar o tempo de permanência dos 
turistas e, conseqüentemente, minimizar os efeitos da sazonalidade obtendo 
melhores rendimentos.

A seguir, sugerem-se alguns mecanismos capazes de agregar atratividade a 
produtos de Turismo Rural.
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3.2.1 agregação de valor à produção agropecuária 
A agregação de valor à produção agropecuária acontece de diversas 

maneiras. Para tanto, é preciso estar atento às novas tecnologias no que 
se refere ao cultivo, criação, beneficiamento de produtos e que atendam 
às questões ambientais, com vistas à sustentabilidade. Verifica-se no Brasil 
uma série de estratégias implementadas no sentido de buscar a viabilização 
econômica das propriedades rurais e que, ao mesmo tempo, podem aumentar 
a atratividade turística de determinados territórios:

a) Beneficiamento e processamento mínimo de matérias-prima de origem 
animal ou vegetal trasformando-as em embutidos, conservas, produtos lácteos, 
picles, compotas etc. Esses processos agregam valor e qualidade à produção 
agropecuária.

Aproveitar o excedente da produção, resgatando processos  
caseiros de conservação de alimentos, colocando em prática  

a criatividade e o empreendedorismo.

b) Apresentação dos produtos: utilização de embalagens especiais que 
valorizem a aparência dos produtos e o uso de materiais recicláveis e da região, 
destacando a identidade local.

c) Produção de alimentos ambientalmente correta: a sociedade valoriza 
cada vez mais métodos sustentáveis de produção de alimentos para se ter 
uma alimentação saudável e ambientalmente correta. Destacam-se as práticas 
baseadas na agroecologia, agricultura orgânica, agricultura ecológica, 
agricultura biodinâmica e outras.

d) Diversificação da produção: plantio e criação de variadas espécies – de 
plantas e animais – a fim de proporcionar ao turista novos sabores e experiências. 
Devem-se privilegiar as plantas e animais da região, mas nada impede que se 
adotem espécies exóticas, desde que sejam tomados os devidos cuidados para 
não descaracterizar a atividade.

e) Certificação dos produtos – selos orgânicos, de comércio justo e solidário27, 
de origem: a certificação é mais uma garantia para o turista de que está de 
fato consumindo um alimento de qualidade, que respeita o meio ambiente 

27 O comércio justo, ético e solidário está baseado em princípios como erradicação do trabalho infantil e do trabalho escravo, eliminação 
das discriminações de raça, gênero e religião, preservação da saúde das pessoas e do ambiente, eliminação dos níveis de intermediação 
comercial especulativa, garantia do pagamento de preços justos aos pequenos produtores, respeito aos direitos trabalhistas, respeito às 
identidades históricas e culturais locais e regionais, valorização das dimensões não geográficas do território, fortalecimento das capacidades 
de escolha e planejamento das pessoas, estímulo ao surgimento de formas associativas e cooperativadas, apoio ao desenvolvimento e 
oferta de ferramentas de conhecimento e de tomada de decisão, garantia dos fluxos multidirecionais de informações entre os atores 
envolvidos, entre outros (Fórum de Articulação do Comércio Ético e Solidário no Brasil – FACES do Brasil)
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e possui reconhecidos atributos sociais, éticos, territoriais, tecnológicos ou 
culturais.

Tornar os produtos mais atrativos e competitivos requer, além da agregação 
de valor, um cuidado especial para que a inovação adotada garanta sua 
rusticidade e singularidade.

3.2.2 lidando com a sazonalidade 
O Turismo Rural é uma das atividades que mais sofrem com os efeitos da 

sazonalidade. Por isso, para se estabelecer no mercado, o produto precisa se 
adaptar oferecendo condições distintas para cada temporada, principalmente 
aquelas em que a taxa de ocupação é mínima.

Para tanto, o empreendedor deve ser flexível. A escolha das atividades 
será influenciada, não apenas pelo perfil da demanda, mas também pela 
capacidade de realização do empreendedor, no que se refere ao conhecimento 
da atividade que se pretende implementar e à disponibilidade dos recursos – 
físicos e financeiros – para sua realização. 

Alguns exemplos do que pode ser feito objetivamente para que os efeitos 
da sazonalidade sejam minimizados são:

a) Desenvolvimento de atividades pedagógicas para grupos de estudantes 
durante a semana nos períodos letivos, colônia de férias etc.

b) Desenvolvimento de atividades de lazer e entretenimento para o 
público da melhor idade.

c)  Promoção de eventos, leilões, competições esportivas e outras.
d) Aluguel do espaço para realização de reuniões empresariais, 

confraternizações, eventos culturais etc. 
 

É importante que essas estratégias possam conciliar a sazonalidade da ativi-
dade turística com a sazonalidade da produção agropecuária. Uma alternativa 
é envolver o turista no cotidiano do processo produtivo, principalmente nas 
épocas de plantio, colheita e beneficiamento da produção.

3.2.3 Diversificação das atividades 
Para aumentar a amplitude do público-alvo, é preciso conhecer o que leva 

os consumidores a optarem pelo empreendimento e assim combinar atrativos 
com públicos diferenciados. Nesse caso, deve-se tomar cuidado em manter a 
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coerência do segmento, ou seja, não se deve perder de vista que a identidade 
do seu produto deve ser marcada pela ruralidade.

Há uma parte da população que pode ser considerada como consumidores 
potenciais de Turismo Rural. Esse público será captado desde que sejam 
incluídas atividades mais atrativas nas propriedades rurais, tais como: 

•  Atividades de aventura.
•  Brincadeiras tradicionais.
•  Pesca.
•  Realização de eventos.
•  Cursos rápidos de culinária, jardinagem, história e outros.

As possibilidades de diversificação das atividades não se esgotam 
aqui. Tudo depende da criatividade do empreendedor.

Vale ressaltar a importância da acessibilidade para pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida.

3.2.4 utilização de práticas de gestão ambiental28

 A adoção de práticas de gestão ambiental, além de proteger o meio 
ambiente e garantir a sustentabilidade da produção, contribui para a educação 
ambiental29 de hóspedes, funcionários e proprietários vizinhos, que deve ser 
transversal à atividade turística, permeando o cotidiano das propriedades. 
Citam-se algumas dessas práticas:

a) Coleta seletiva do lixo e sua compostagem30 – implantação 
de um sistema de coleta de resíduos sólidos em toda a área do 
empreendimento, separação, reciclagem de materiais e instalação de 
unidade de compostagem de restos orgânicos.

b) Tratamento de efluentes e resíduos – sistema de tratamento de 
esgotos, com caixas ou fossas sépticas, evitando o lançamento de 
esgotos sem tratamento nos cursos d’água, visando à proteção de 
rios e nascentes.

28 Condução, direção, proteção da biodiversidade, controle do uso de recursos naturais, por meio de determinados instrumentos, que incluem 
regulamentos e normatização, investimentos públicos e financiamentos, requisitos interinstitucionais e jurídicos. Esse conceito tem evoluído 
para uma perspectiva de gestão compartilhada pelos diferentes agentes envolvidos e articulados em seus diferentes papéis, a partir da 
perspectiva de que a responsabilidade pela conservação ambiental é de toda a sociedade e não apenas do governo, e baseada na busca 
de uma postura proativa de todos os atores envolvidos (IBAMA)

29 Entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade (Art. 1º da Lei n.º 9.795 de 27 de abril de 1999)

30 Compostagem é o processo de transformação de materiais naturais, como palhada, restos de plantas e alimentos e estrume animal, em 
fertilizantes orgânicos utilizáveis na agricultura
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c)  reflorestamento – plantio de espécies florestais nativas para a 
recuperação de áreas degradadas e recomposição de matas ciliares.

d)  utilização de fontes alternativas de energia – algumas opções de 
energia limpa de baixo impacto são: energia solar ou eólica, utilização 
de geradores com turbinas movidas pela força da água ou aquecimento 
de água utilizando aquecedores instalados no fogão à lenha.

e) Conservação e gestão do uso da água – uma medida para 
minimizar o consumo de água é a captação e o armazenamento de 
águas da chuva para utilização em chuveiros, pias, vasos sanitários, 
irrigação de jardins etc.

3.3 Financiamento da atividade para o Turismo rural  

      praticado por agricultores familiares
Para financiar a atividade de Turismo Rural em suas propriedades, o agricultor 

familiar poderá acessar linhas de crédito específicas tais como o PRONAF.

Além disso, esses agricultores podem contar com o serviço público 
de assistência técnica, formado por entidades estatais e não estatais que 
apresentem as condições estabelecidas na Política Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural. Os interessados podem contar também com outros 
instrumentos de apoio do Programa Nacional de Turismo Rural na Agricultura 
Familiar que objetiva apoiar ações de capacitação e infra-estrutura31. 

Ficar atento aos editais publicados pelo MDA, com chamadas 
para projetos de capacitação e assistência técnica, que contemplam 

atividades não-agrícolas, como o artesanato e Turismo Rural.

31  Mais informações disponíveis em: https//www.pronaf.gov.br
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    Turismo rural e mercado 

Quando se trabalha com a satisfação das necessidades humanas, deve-se 
lembrar que estas são variáveis e que, portanto, estão em constante mudança. 
Dessa forma, é preciso valer-se de várias técnicas não apenas de utilização dos 
recursos para produzir bens e serviços, mas de como comercializá-los.

Para isso, faz-se necessário entender quais são as especificidades do 
Turismo Rural para fins de mercado, principalmente no que diz respeito ao 
perfeito conhecimento da demanda real e potencial; à confiabilidade nas 
características do produto gerado e colocado no mercado; à adequação dos 
canais promocionais utilizados para promover o encontro da oferta com a 
demanda; e à comercialização para que se possam estabelecer as estratégias 
de atuação do empreendedor e dos gestores do destino, de forma que se 
possa comercializá-lo adequadamente e que garanta sua sustentabilidade 
econômica.32

4.1 Promoção
A promoção diz respeito à definição do tipo de divulgação a ser feita e 

dos meios de comunicação que serão utilizados para informar ao mercado 
as características do empreendimento e de suas singularidades. São ações 
baseadas em um planejamento estratégico do destino e/ou empreendimento 
e que promovem as vendas e facilitam a fixação da marca. 

A exclusividade e unicidade de um empreendimento de Turismo Rural são 
intrínsecas ao próprio empreendimento e, portanto, as estratégias de promoção 
e comercialização devem ser personalizadas. Isso significa que o negócio precisa 
ter uma identidade reconhecível pelo público e essa identidade normalmente 
se expressa na marca e no slogan adotados pelo empreendedor. 

32 Para saber mais sobre o assunto, consulte o documento do Ministério do Turismo: Promoção e Apoio à Comercialização – Módulo 8. 
Brasília, MTur: 2006. Disponível em: www.turismo.gov.br



46

Vale ressaltar a importância da elaboração de um plano de 
marketing bem estruturado para possibilitar que o produto turístico 

seja colocado no mercado e evidencie a potencialização de suas 
qualidades. A comercialização do produto também pode ser  
facilitada se forem levadas em consideração as informações 

levantadas nas pesquisas de demanda, geralmente realizadas 
por órgãos oficiais de turismo. 

4.2 Comercialização
Diz respeito à definição de quais os canais de venda são mais estratégicos 

para apresentar os produtos e os serviços aos clientes potenciais. Pode ser: 
venda direta, central de reservas, internet, participação em feiras e acordos 
com operadores e agentes de viagem, entre outros.

No caso do Turismo Rural, de modo geral, são comuns as seguintes formas 
de comercialização:

• De forma autônoma, ou seja, direto com o empreendedor: visitas 
pré-agendadas por telefone ou e-mail.

• Via operadoras e agências de turismo (especializadas ou não no 
segmento): atualmente as empresas de agenciamento não estão 
devidamente adequadas para atender esse segmento. Além disso, 
geralmente os produtos não são comercializados em pacotes, sendo 
que os próprios turistas fazem seu itinerário.

• Por meio de Associações e Cooperativas de Turismo Rural: no caso das 
Associações, por determinação legal, cabe o apoio à comercialização, 
já as cooperativas podem comercializar os pacotes de forma 
semelhante às agências de turismo.

Para ilustrar, veja a seguir quadro do canal de distribuição brasileiro:



47

Re
ce

pt
iv

o

Ho
sp

ed
ag

em
Al

im
en

ta
çã

o
At

ra
tiv

os
O

ut
ro

s P
re

st
ad

or
es

 d
e 

Se
rv

iço

IN
TE

RN
ET

Tr
an

sp
or

te

Tu
RI

sT
a

Ag
ên

ci
a 

De
 V

ia
ge

ns

O
pe

ra
do

ra
 D

e 
Tu

ris
m

o

Re
pr

es
en

ta
nt

es

Quadro 1 – Esquema de cadeia de distribuição e comercialização  
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Aqui mais uma vez é enfatizada a necessidade de formação de parceria. 
Nesse caso, a ênfase é dada para as questões de mercado, principalmente com 
relação às facilidades que a cooperação proporciona para fins de promoção e 
comercialização dos produtos. 

Além das vantagens já citadas, o trabalho em conjunto facilita a organização 
e divulgação do empreendimento e possibilita melhores condições para 
identificar as características da demanda, podendo se tornar em um dos mais 
importantes diferenciais competitivos de determinada região.

Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados quando a promoção é feita 
em parceria. Nesse sentido, é necessário que haja harmonia na linguagem 
e coordenação entre as mensagens utilizadas pelos empreendedores. Ou 
seja, que adotem uma mesma estratégia. Com isso não se pretende que o 
empreendedor não deva manter o foco em seu negócio, mas que não perca 
de vista que está inserido em um grupo. 

Para que o produto possa se estabelecer no mercado, é preciso que 
seja formulado um plano de ação bem estruturado e coordenado entre os 
empreendedores e os gestores do destino (poder público, em geral), a fim 
de evitar que a promoção e, conseqüentemente, a comercialização sejam 
prejudicadas pela maior ou menor ênfase a determinados aspectos.
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anexo 

 Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo rural
Diretriz 1: orDENamENTo

Adequar e estabelecer normas, critérios e procedimentos técnicos e legais 
que orientem e estimulem a atividade:

• Identificação da legislação pertinente.
• Desenvolvimento de estudos comparados das legislações.
• Promoção de discussões intersetoriais e institucionais.
• Estabelecimento de normas, regras e procedimentos específicos.
• Levantamento, classificação e cadastramento dos serviços.
• Identificação da demanda.

Diretriz 2: iNFormaÇÃo E ComuNiCaÇÃo
Produzir, disponibilizar e disseminar informações para orientar o 

planejamento, a gestão e a promoção da atividade:
• Fomento à produção e disseminação de conhecimento.
• Criação e disponibilização de rede de informação.
• Fortalecimento e consolidação do “Turismo Rural” no Brasil.

Diretriz 3: arTiCulaÇÃo
Estimular e promover a cooperação no processo de desenvolvimento e 

fortalecimento da atividade:
• Valorização e fortalecimento de fórum com representatividade 

nacional.
• Estímulo à criação e ao fortalecimento de instituições e órgãos 

representativos do Turismo Rural.
• Estabelecimento de convênios, acordos e parcerias interinstitucionais 

e intersetoriais.
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Diretriz 4: iNCENTiVo
Viabilizar e disponibilizar recursos visando à implantação, adequação e 

melhoria de infra-estrutura, produtos e serviços:
• Identificação de fontes de cooperação e captação.
• Negociação de crédito diferenciado.
• Simplificação de mecanismos de concessão de crédito.
• Definição de critérios de alocação de recursos para financiamento de  

infra-estrutura.
• Fomento e apoio às iniciativas de pequenos e micro-

empreendedores.
•  Elaboração e efetivação de estratégias e ações eficientes para a  

promoção e comercialização de produtos e serviços.
•  Criação de mecanismos que priorizem a qualidade de produtos e  

serviços.

Diretriz 5: CaPaCiTaÇÃo
Preparar os agentes e atores envolvidos na atividade para atuarem voltados 

para a qualidade:
• Identificação das diferentes necessidades de capacitação.
• Avaliação de programas, metodologias e possíveis parceiros.
• Elaboração conjunta de políticas, programas e projetos específicos de 

profissionalização.
• Promoção de cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional.
• Apoio e promoção de eventos locais, regionais, nacionais e 

internacionais.

Diretriz 6: ENVolVimENTo Das ComuNiDaDEs loCais
Motivar e envolver a comunidade de forma participativa em relação aos 

benefícios do Turismo Rural ordenado e integrado, valorizando os talentos 
locais:

• Identificação dos locais com vocação para o Turismo Rural.
• Promoção de encontros e intercâmbios.
• Planejamento do desenvolvimento territorial de forma integrada e 

participativa.
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Diretriz 7: iNFra-EsTruTura
Adequar e implantar infra-estrutura básica e turística no meio rural, de 

forma integrada ao ambiente e às especificidades sociais e culturais locais:
• Mapeamento regional para identificar as necessidades de infra-

estrutura.
• Identificação das responsabilidades e competências dos envolvidos.
• Implantação de infra-estrutura.
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