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Resumo: Diante do crescimento do turismo rural no Brasil, o artigo apresenta a pesquisa que tem 
como objetivo principal identificar as iniciativas de turismo rural existentes nos municípios da Região 
Metropolitana de Curitiba (RMC), com base na oferta de empreendimentos de turismo rural. Foi 
desenvolvida uma pesquisa exploratória-descritiva com coleta de dados por acessibilidade nos meios 
eletrônicos de instituições governamentais, não governamentais e privadas relacionadas ao turismo e 
agricultura nos municípios da RMC. Foram levantadas 168 propriedades de turismo rural 
classificadas pela atividade principal que oferecem: lazer, eventos, pesca, produtos locais, vinícola, 
alimentação e hospedagem. Os resultados permitem discussões a respeito da característica da 
ruralidade presente no agroturismo e no turismo rural na agricultura familiar (TRAF), visando um 
turismo que possa contribuir para a qualidade de vida das populações rurais.  
 
Palavras-chave: Ruralidade. Agroturismo. Turismo rural na agricultura familiar. Empreendimentos de 
turismo rural. 

 

 

 

Introdução 

 

O turismo como alternativa econômica para moradores de áreas rurais faz parte das 

transformações em curso no meio rural brasileiro, o qual vem ganhando novos contornos. A 

característica principal é o seu aspecto multifuncional3 que engloba, além da função 

produtiva tradicional, funções ambientais e socioculturais, permeadas pelo aparecimento de 

atividades não agrícolas. 
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O surgimento de um ‘Novo Rural’ brasileiro tem sido foco de pesquisadores, como os 

do Projeto Rurbano e do grupo de pesquisa Mercados Não-Agrícolas Rurais (UFRGS, 

2014). Graziano da Silva (2001, p. 39), ao analisar os dados do PNAD de 1999, constatou 

que “um número crescente de pessoas que residem em áreas rurais estão hoje ocupadas 

em atividades não-agrícolas [...] dos quase 15 milhões de pessoas economicamente ativas 

[...] quase um terço [...] estava trabalhando em ocupações rurais não-agrícolas (ORNA)”. 

O mesmo autor verificou que na década de 1990 as ocupações rurais não agrícolas 

cresceram a uma taxa de 3,7% ao ano, enquanto o emprego agrícola, em função da 

mecanização das atividades do campo, reduziu a uma taxa de -1,7% ao ano. 

Nesta perspectiva, os serviços ligados ao lazer e ao turismo mostram-se como uma 

alternativa mais qualificada de promover emprego e renda para esta população, já que de 

acordo com Graziano da Silva (2001, p. 44) a maior parte da ORNA no período de 1992-

1999 é composta pela construção civil e pelo emprego doméstico, esse último, 

principalmente para as mulheres “é a porta de entrada na cidade por propiciar, além de um 

rendimento fixo, também um local de moradia”. 

Apesar dos números não retratarem diretamente o turismo, é inegável o seu 

potencial na geração de uma série de serviços que podem contribuir para a diversificação 

das atividades não agrícolas, com possibilidade de gerar postos de trabalho e oportunidades 

de renda menos precárias. 

O turismo rural vem se desenvolvendo em vários estados Brasileiros e algumas 

pesquisas permitem constatar o fenômeno por meio do perfil dos empreendimentos de 

turismo rural, com destaque para os estudos do IDESTUR (2005) sobre indicadores do 

turismo rural no estado de São Paulo; e IDESTUR-SEBRAE (2011; 2013), com informações 

sobre o empresariado do turismo rural em Estados da Federação, dentre eles o Paraná. 

No Panorama Empresarial do Turismo Rural 2011, o Paraná está entre os 12 

estados com produtos oferecidos ao mercado turístico nacional que participaram da 

pesquisa apresentando um perfil voltado aos aspectos produtivos rurais, à organização de 

cooperativas agrícolas, à presença das etnias europeias, aliados a atrativos naturais 

(IDESTUR-SEBRAE, 2011, p. 9). 

Neste estado, destaca-se a organização de itinerários turísticos na Região 

Metropolitana de Curitiba – RMC desde 1998 (NITSCHE, NERI, BAHL, 2010). A partir desta 
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época, observa-se uma crescente implantação de empreendimentos de turismo rural na 

região. 

Entretanto, o cenário do turismo no espaço rural da RMC ainda não é conhecido de 

forma sistematizada como um conjunto de iniciativas que possa ser mapeado, classificado e 

analisado, buscando subsídios para discutir de que forma o turismo vem contribuindo para o 

desenvolvimento do meio rural.  

Sendo assim, a presente pesquisa tem como objetivo principal identificar as 

iniciativas de turismo rural existentes nos municípios da RMC, com base na oferta de 

empreendimentos de turismo rural.  

Os dados apresentados se referem à pesquisa realizada no período de outubro de 

2013 a fevereiro de 2014, nos 28 municípios com área rural da RMC, sendo encontradas 

informações sobre turismo rural em 24 municípios. 

A Região Metropolitana de Curitiba (Figura 1) constituída por 29 municípios 

(incluindo Curitiba) é a oitava região metropolitana mais populosa do país, com 3.223.836 

habitantes e a segunda maior em extensão com 16.581,21Km² (COMEC, 2014).  

Foram levantados os projetos coletivos de turismo rural, tais como itinerários 

turísticos, conhecidos como ‘caminhos’, ‘circuitos’ e ‘roteiros’. Em cada projeto procurou-se 

conhecer as características das propriedades rurais incluídas. Além desses dados, também 

foram levantados outros empreendimentos turísticos das áreas rurais dos municípios, 

mesmo que não integrados a projetos coletivos. Curitiba não foi considerada para a 

pesquisa, por não possuir população rural e por sua área ser integralmente urbana, segundo 

dados do IBGE (2010).  

A pesquisa se desenvolveu por meio de um estudo exploratório-descritivo 

(MARCONI, LAKATOS, 2010, p. 171), com coleta de dados por acessibilidade, ou seja, 

foram levantados os dados disponíveis nos meios eletrônicos, tais como websites das 

prefeituras municipais (nos departamentos e secretarias de turismo e agricultura), de 

instituições não governamentais responsáveis pelos projetos coletivos (associações) e dos 

empreendimentos de turismo rural encontrados. Para a tabulação dos dados foi utilizada a 

ferramenta da Microsoft Office, Excel 2007. 
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Figura 1 – Mapa da Região Metropolitana de Curitiba 
Fonte: COMEC, 2012 (in COMEC, 2014) 

 

A segunda fase da pesquisa prevê a validação dos dados coletados e o 

complemento de informações mediante consulta às Prefeituras Municipais, unidades de 

assistência técnica e extensão rural, associações e outras entidades. 

 

 

1. O potencial do turismo para o desenvolvimento da população rural  

 

A caracterização do turismo rural no espaço da RMC tem o propósito final de gerar 

discussões a respeito da participação do turismo na qualidade de vida das populações do 

campo, figurando entre uma das atividades não agrícolas do Novo Rural. 

Para que a atividade turística se encaminhe no sentido de gerar benefícios para os 

agricultores, Tulik (2003, p. 87) defende que “se a idéia é complementar a renda do pequeno 

agricultor rural, gerar emprego, evitar o êxodo rural e promover o desenvolvimento local, o 

Turismo Rural deve ser conceituado como uma atividade que considere os atributos 

essenciais do que é, de fato, rural”. 

Esta é a característica do agroturismo e do turismo rural na agricultura familiar 

(TRAF), tipos de turismo que ocorrem atrelados aos pequenos produtores rurais, apesar de 

nem todos se enquadrarem como agricultores familiares nas especificações da lei, mas 

partilharem dos princípios do Turismo Rural na Agricultura Familiar – TRAF. 

No Brasil, a prática do agroturismo teve início no Espírito Santo, em 1993 

(PORTUGUEZ, 2002), a partir de uma proposta de turismo ligado à agricultura familiar, com 

base no modelo do agroturisme italiano, buscando aproximar o visitante das atividades 

produtivas da pequena propriedade agrícola. 

Graziano da Silva et al (1998) relacionam algumas atividades associadas ao 

agroturismo: o restaurante típico, as vendas diretas do produtor, o artesanato, a 

industrialização caseira e outras atividades de lazer associadas à recuperação de um estilo 

de vida dos moradores do campo. 
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A partir do ano 2000 surgiram diversos projetos em todo território nacional visando o 

fortalecimento da agricultura familiar por meio do turismo, que a partir de 2003 passaram a 

ser foco de políticas públicas do Ministério do Desenvolvimento Agrário e ganharam a 

adesão do Ministério do Turismo. Na mesma época (2003), um grupo de técnicos, em sua 

maioria ligados a instituições governamentais de extensão rural, agricultura e turismo, e, em 

menor número, de organizações não governamentais e representantes de agricultores, 

formou a Rede de Turismo Rural na Agricultura Familiar – Rede TRAF (NITSCHE, 2012), 

que, a partir de discussões em torno do assunto, criou uma definição para este tipo de 

turismo, que denominou TRAF: 

 
A atividade turística que ocorre na 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. (BRASIL, 2004). 

 

Mais tarde o termo perdeu a qualificação ‘rural’, transformando-se em ‘Turismo na 

Agricultura Familiar’. Além do conceito, a Rede TRAF formulou alguns princípios para 

conduzir a atividade, fundamentando a formulação de políticas públicas dos Ministérios do 

Desenvolvimento Agrário e do Turismo. São eles: 

 
Ser um turismo ambientalmente correto e socialmente justo; Incentivar a 
diversificação da produção e propiciar a comercialização direta dos produtos 
locais, ofertados pelo agricultor; Valorizar e resgatar o artesanato regional, a 
cultura da família do campo e os eventos típicos do meio rural; Contribuir 
para a revitalização do território rural e para o resgate e melhoria da auto-
estima dos agricultores familiares; Ser desenvolvido preferencialmente de 
forma associativa e organizada no território; Ser complementar às demais 
atividades da unidade de produção familiar; Proporcionar a convivência 
entre os visitantes e a família rural; Estimular as atividades produtivas com 
enfoque no sistema agroecológico. (REDE TRAF, 2003). 

 

Os mesmos princípios também passaram a reger políticas estaduais de turismo e 

agricultura familiar, conforme consta na Lei Estadual n.º 15.143 (PARANÁ, 2006), a qual 

define as atividades turísticas que especifica como “Turismo Rural na Agricultura Familiar”. 
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Cabe diferenciar que os segmentos enquadrados como agroturismo e TRAF, são 

diferentes daquele desenvolvido a partir dos pioneiros do turismo rural brasileiro da década 

de 1980 nas fazendas de Lages (SC)4. 

A partir desse período, fazendas de café e pecuária dos estados de Santa Catarina, 

Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná 

começaram a explorar o turismo no meio rural como negócio. As instalações que no início 

eram rústicas e tinham como referência suas construções originais, foram se ampliando 

para constituir empreendimentos turísticos de porte hoteleiro. 

Com o passar do tempo, o turismo praticado nos ambientes rurais tornou-se debate 

na academia e recebeu uma série de classificações. Quanto a um referencial teórico sobre o 

turismo no meio rural, concorda-se com Solha e Jacon (2011, p. 118) que: 

 

A complexidade e diversidade do Turismo no meio rural desperta e estimula 
o interesse de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, 
resultando numa extensa e heterogênea produção científica sobre o tema, 
na ampliação e aprofundamento dos estudos e debates promovidos por 
diversos grupos de pesquisa nas universidades [...] (SOLHA, JACON, p. 
118). 

 

Olga Tulik (2003, p. 29-43, p. 69-73; 2010, p. 14-15) identifica a utilização de uma 

diversificada nomenclatura para este tipo de turismo aliado aos ambientes rurais: turismo no 

espaço rural, turismo em áreas rurais, turismo verde, turismo de interior, turismo alternativo, 

agroturismo e turismo rural. 

Graziano da Silva et al (1998) demonstram a amplitude de tais definições, ao 

considerar ‘turismo no espaço rural’ ou ‘turismo em áreas rurais’ as atividades de lazer 

praticadas no meio não urbano, em várias modalidades definidas com base na oferta: 

turismo rural, agroturismo, turismo ecológico ou ecoturismo, turismo de aventura, turismo de 

negócios, turismo de saúde, turismo cultural, turismo esportivo; atividades estas que se 

complementam ou não. 

Sobre o assunto turismo no meio não urbano, Rodrigues (2001, p. 106) apresenta 

uma especificidade para classificar o lazer e o turismo praticados em empreendimentos 

                                            
4 O município de Lages/SC como marco inicial do turismo rural no Brasil é consenso entre vários 

autores, entre eles, ZIMMERMANN (2001), RODRIGUES (2001), PORTUGUEZ (2002) e TULIK 
(2010). 
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localizados fora do perímetro urbano, mas que não se caracterizam pelos aspectos rurais, 

chamando-os de ‘periurbanos’, uma vez que possuem configurações urbanas. Visto que 

nesse meio ‘não urbano’ pode ocorrer uma infinidade de atividades ligadas ao turismo, 

sejam elas relacionadas às práticas agrícolas ou totalmente desvinculadas delas, como é o 

caso dos hotéis de lazer, spas, espetáculos artísticos de qualquer natureza, parques de 

diversão e entretenimento, congressos e eventos diversos. 

Em meio às discussões conceituais presentes na bibliografia da área, entende-se 

que ‘turismo no espaço rural’, ‘em áreas rurais’ ou ‘turismo no meio rural’ possuem o mesmo 

significado e remetem-se, indistintamente, a qualquer forma de turismo que ocorra fora da 

área urbana, independentemente dos conteúdos que englobem. 

A distinção ocorre na utilização do termo Turismo Rural, que se refere àquelas 

atividades turísticas vinculadas à produção rural de alguma forma, caracterizadas pela 

‘ruralidade’, ou seja, ao fato de ‘ser rural’. Para Fernando Vera et al. (1997, p. 129), o 

aspecto singular do turismo rural está ligado às “características particulares do mundo rural, 

a saber: a pequena propriedade, os amplos espaços, o contato com a natureza, o 

patrimônio, as sociedades e as práticas ‘tradicionais’”.  

Sob o ponto de vista do Ministério do Turismo (BRASIL, 2004b, p. 07), o conceito de 

Turismo Rural está subordinado ao aspecto produtivo deste meio, definido como “o 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”. 

Sendo assim, o turismo tem potencial para figurar como mais uma opção de 

atividade para o agricultor familiar com o potencial de se tornar um grande aliado na 

recuperação e valorização sociocultural de um lugar e despertar nas pessoas o orgulho de si 

mesmas e de seu espaço de vivência. 

 

 

2. Caracterização dos empreendimentos de turismo rural da RMC 

 

A pesquisa ocorreu por meio das seguintes fases: 1) levantamento das 

iniciativas/projetos coletivos de turismo rural na RMC; 2) identificação das propriedades 
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pertencentes a tais iniciativas; 3) busca por outros empreendimentos turísticos no meio rural 

da região; 4) caracterização das propriedades de acordo com a atividade principal oferecida 

ao visitante; 5) registro das atividades complementares oferecidas. 

No total foram identificados 168 empreendimentos de turismo no espaço rural em 24 

municípios da RMC, tanto integrados a projetos coletivos como desvinculados a eles.  

Foram identificadas 11 iniciativas coletivas de turismo rural, de acordo com seus 

respectivos municípios: 

 

1. Caminhos de Guajuvira: Araucária; 

2. Circuito de Turismo Rural de São Luiz do Purunã: Balsa Nova; 

3. Roteiro das Colônias Polonesas: Campo Largo com Campo Magro; 

4. Rota de Bateias: Campo Largo; 

5. Estrada do Mato Grosso: Campo Largo; 

6. Circuito de Turismo Rural Verde que te Quero Verde: Campo Magro; 

7. Circuito Italiano de Turismo Rural: Colombo; 

8. Caminho Trentino dos Mananciais da Serra: Piraquara; 

9. Caminhos Históricos da Serra: Quatro Barras;  

10. Caminho do Vinho: São José dos Pinhais; 

11. Caminho das Colônias: São José dos Pinhais. 

 

Constatou-se que os municípios com maior número de empreendimentos registrados 

na pesquisa são aqueles que possuem iniciativas coletivas, com destaque para Colombo, 

Campo Magro e São José dos Pinhais. Tal verificação evidencia a importância de 

organizações coletivas como associações e cooperativas para o desenvolvimento da 

atividade de turismo rural. 

As principais atividades oferecidas pelas propriedades podem ser divididas em sete 

grupos: lazer, eventos, pesca, produtos locais, vinícola, alimentação e hospedagem, 

descritas no Quadro 1 - Principais atividades desenvolvidas nos empreendimentos de 

turismo rural da RMC.  

Analisando-se as atividades de lazer, pode-se observar que as mesmas não têm 

necessariamente características de ruralidade. De todas as atividades levantadas menos de 
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20% (destacadas em negrito, quadro 1) apresentam alguma peculiaridade relacionada ao 

meio rural. Na sua maioria são atividades de aventura como arvorismo, boiacross, 

motocross, esportes náuticos; atividades de ecoturismo como caminhadas em trilhas; 

esportes e recreação em geral como os salões de jogos e as quadras esportivas. A 

ruralidade é identificada por meio das atividades relacionadas aos cavalos tais como 

cavalgadas, aulas de equitação, passeios de charrete e carroça. Também se destacam as 

vivências na fazenda com os animais e prática de colha e pague de frutas e hortaliças, 

porém figuram como atividades secundárias no grupo dos empreendimentos de lazer, por 

serem oferecidas como complemento de outras atividades. 

 

TIPO ATIVIDADES 

Lazer 
 

Pedalinho, piscinas, toboágua, lago, churrasqueiras, animais da fazenda, 
campo de futebol, trilhas ecológicas, turismo pedagógico, salão de jogos, 
quadras esportivas, redário, academia, pista para caminhada, mesa sinuca, 
caiaque, parque aquático, passeio de charrete, aulas de equitação, 
cachoeira, mini fazenda, mini zoológico, sauna, ofurô, sala de massagem, 
passeios, eskibunda, tirolesa, montain bike, hipismo rural, meditação, lagos, 
vivência na fazenda, plantio de árvores, cavalgada, bar molhado, salão de 
beleza, passeio de bote, grutas, criadouro animais silvestres, veleiro, 
boliche, colhe e pague, playground, mirante, motocross, esportes radicais, 
minas d’dágua, fogueira, balanço na árvore, lago com peixes ornamentais, 
museu, passeio de carroça, bondinho, chalana, passeio de bicicleta, boia 
cross, rafting, rapel, arvorismo, esportes náuticos.  

Eventos 
 

Espaços para eventos, salão de festas, centro de convenções, espaço 
cultural, salão/auditório, retiros, aula de criação de animais, curso de 
horticultura orgânica e jardinagem biodiversa, curso de cultivo de orquídeas, 
cursos e voos duplos de parapente, feira do agricultor. 

Pesca 
 

Lago para pesca, pesca esportiva, pesque-pague, tanque de peixes.  

Produtos 
Locais 

Pães, morangos, geleia, sucos, frutas, hortaliças, mel, ovos caipiras, cuque 
polonês, broas, flores, pêssego, compotas, salames, queijo, conservas, 
vinhos, suco de uva, chás, bonsais, mudas de bambu, artesanato e orquídeas, 
plantas medicinais, mercearia, artesanato típico, produtos orgânicos, 
bolachas, massas congeladas, húmus e minhoca para pesca, doces e 
salgados, leitão no fogo de chão, pinhão, visita à horta e ao pomar, colheita de 
frutas e verduras. 

Vinícola Produção, venda e degustação de vinhos artesanais. 

Alimentação Café Colonial, lanchonete, restaurante, cantina, costela de chão, degustação 
de cervejas.  

Hospedagem 
 

Pousada, hotel, hotel-fazenda, área para camping. 

Quadro 1 – Principais atividades desenvolvidas nos empreendimentos de turismo rural da RMC  
Fonte: O autor (2014)  
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Um número representativo de propriedades oferecem locais para realização de 

eventos com locação de salão de festas e auditórios, muitos deles similares a edificações do 

meio urbano, se aproximando da definição de Rodrigues (2001) sobre os empreendimentos 

‘periurbanos’. Constatou-se também a presença de espaços que estabelecem uma relação 

com os elementos do meio rural, tais como a oferta de locais para retiros e para cursos de 

diversas naturezas, tais como: criação de animais, cultivo de orquídeas, horticultura 

orgânica e jardinagem biodiversa.  

As propriedades que tem a pesca como principal atividade de lazer possuem tanques 

de peixe ou lagos para a prática da pesca esportiva ou pescaria, incluindo os pesque-

pagues. Muitas dessas propriedades aproveitaram suas estruturas já existentes da 

piscicultura para adaptar ao uso turístico.  

Uma das principais características do turismo rural na Região Metropolitana de 

Curitiba é a produção e comercialização de produtos locais, frisando o seu aspecto com a 

ruralidade. A diversidade de produto é considerável, como se pode observar no Quadro 1. 

Varia de produtos in natura como frutas e hortaliças, mel, flores e plantas, a produtos de 

fabricação caseira como pães, broas, queijos, geleias, compotas e conservas, além de 

peças de artesanato típico. Uma atividade que concilia a produção rural com uma vivência 

no campo é a prática do colha e pague onde o turista pode visitar as hortas e pomares e 

aprender a colher as frutas e verduras de sua preferencia. 

As vinícolas são o principal atrativo do Circuito do Vinho e do Circuito Italiano de 

Turismo Rural localizados nos municipios de São Jose dos Pinhais e Colombo, 

respectivamente. Algumas vinícolas produzem a uva para a produção de suco e vinho que 

são comercializados na própria propriedade ou no comércio local. O visitante também tem a 

possibilidade de visitar os parreirais e o interior da vinícola para conhecer o processo de 

fabricação do vinho, o que vem a valorizar o modo de vida das famílias produtoras. 

 



 

12 

 

Gráfico 1 - Atividades principais dos empreendimentos de turismo rural da RMC 
Fonte: O autor (2014)  

 

Juntamente com o lazer, a alimentação é o serviço mais oferecido pelas 

propriedades (Gráfico 1). Destacam-se na região os restaurantes rústicos com destaque 

para a gastronomia tipicamente rural que tem a peculiaridade de serem servidas em fogão a 

lenha e os cafés coloniais onde se pode experimentar produtos locais tais como os queijos, 

salames, pães e broas, além de uma vasta variedade de bolos e tortas. 

Pouco mais de 20 propriedades oferecem serviços de hospedagem caracterizados 

aqui como pousadas, hotel, hotel-fazenda e áreas para camping. São pequenos 

empreendimentos, em sua maioria, que mantém aspectos de ruralidade, como por exemplo: 

a casa da fazenda, atividades de vivência rural, cavalgadas, passeios de charrete/carroça e, 

principalmente, oferecem uma gastronomia tipicamente rural.   

Avaliando as atividades e serviços turísticos oferecidos pelos empreendimentos em 

âmbito geral, pode-se dizer que no turismo desenvolvido na RMC predominam as 

características do agroturismo, que valoriza as atividades turísticas relacionadas ao estilo de 

vida das famílias do campo. Mesmo que ainda não quantificada nesta etapa da pesquisa, 

uma análise preliminar também aponta para uma participação significativa de agricultores 

familiares dentre as propriedades levantadas, indicando a ocorrência do TRAF. 

Constata-se também que aquelas propriedades que não mantém vínculos com a 

ruralidade podem ser classificadas como “turismo no espaço rural” ou “turismo em áreas 

rurais”, dentro de um conceito mais amplo sobre o tema.  
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Conclusões 

 

O cenário do turismo no espaço rural da RMC traçado identificou a ocorrência de 

empreendimentos de turismo rural classificados pela atividade principal que oferecem: lazer, 

eventos, pesca, produtos locais, vinícola, alimentação e hospedagem.  Neles, foi identificada 

uma oferta turística baseada na ruralidade e uma parcela de empreendimentos, 

especialmente no grupo do lazer, sem vínculo com os aspectos produtivos rurais. 

Cabe inferir que o turismo, tanto inserido em uma propriedade com produção 

agropecuária, quanto em uma propriedade sem vínculos com a ruralidade, inegavelmente, é 

uma atividade que vem a encorpar o crescimento de atividades não agrícolas no contexto do 

Novo Rural brasileiro. 

Desta forma, é importante retomar que se o objetivo é promover a qualidade de vida 

das populações do campo é imprescindível priorizar um turismo que se sustente na 

ruralidade como o agroturismo e o TRAF, integrados ao diversificado conjunto do turismo no 

espaço rural. 

Os dados coletados possibilitaram uma caracterização preliminar do turismo rural na 

RMC, ressaltando a necessidade de continuidade das pesquisas para o aprofundamento 

das análises, principalmente sobre a participação da agricultura familiar nos 

empreendimentos em questão. 
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