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Resumo: O Turismo rural é uma atividade complementar à produção principal da propriedade, que 
agrega valores à mesma, promovendo renda, ao mesmo tempo em que resgata o patrimônio cultural 
e natural, visando, portanto, à sustentabilidade. Este trabalho propõe a implantação de um roteiro 
rural para os municípios que compõem o Circuito Espelho d´Água no noroeste Paulista, tendo como 
pólo, a Estância turística de Santa Fé do Sul. Por meio desta pesquisa observou-se que algumas das 
pequenas propriedades rurais desta micro região, constituem  oferta turística em potencial, pois 
dispõem de recursos naturais e culturais que, se formatados, podem compor o produto turístico rural 
desses municípios, agregando valor às propriedades. O turismo pode resgatar e valorizar o 
patrimônio sociocultural, fixando o homem ao campo e atraindo os visitantes, que vem de várias 
cidades para a volta às suas raízes, podendo também, valorizar a região, inserindo-a nas rotas do 
Turismo do estado de São Paulo. 
Palavras chave: Turismo rural. Valor agregado. Roteiro turístico. Desenvolvimento sustentável. 

 

Introdução 

O turismo compreende um conjunto de atividades que as pessoas realizam 

durante suas viagens a lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período 

de tempo inferior a um ano, com finalidades de lazer, negócios ou outras. O meio 

rural é um fator motivador para as pessoas se aproximarem das origens e romperem 

com a rotina da cidade, que os afasta do contato com a natureza. (OMT, 2003). 

O turismo abre espaço ao agricultor familiar para oferecer aos visitantes 

atividades que favoreçam a vivência no campo, proporcionando bem-estar aos 

envolvidos e, ao mesmo tempo, possibilitando uma complementação de renda e 

agregação de valor ao produto rural. 
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A atividade turística no meio rural tem como finalidade complementar a 

economia, preservar o ambiente, gerar emprego para as populações rurais, 

diminuindo o êxodo rural, valorizando a identidade do lugar e os processos 

produtivos tradicionais. (Tulik, 2003). 

O trabalho tem como objetivos: i) ampliar o olhar sobre a propriedade rural, 

analisando o turismo no espaço rural como oportunidade de negócios e 

fortalecimento da agricultura familiar de pequenos municípios; ii) identificar o 

potencial, formatando o produto turístico das pequenas propriedades dos municípios 

do extremo noroeste paulista, a fim de fortalecer a cultura e a preservação do meio 

ambiente e, iii) propor a criação de um roteiro de turismo rural para a micro região de 

Santa Fé do Sul. 

Para a realização da pesquisa realizou-se revisão da literatura sobre o 

Turismo Rural, levantamento das potencialidades turísticas, cujos dados foram 

obtidos durante as visitas às propriedades e entrevistas junto aos proprietários sobre 

seus empreendimentos e realização de um roteiro para visitação aos atrativos nos 

municípios envolvidos. 

 

1 Turismo rural e sustentabilidade 

 O turismo é um fenômeno recente como objeto de estudos e, embora antigo 

como fato sócio econômico e político cultural são raras pesquisas a respeito de sua 

sistemática e aplicação às diferentes realidades (Andrade, 1998). Contudo, o turismo 

é um dos setores mais significativos e dinâmicos do mundo; é a melhor forma de 

integração homem-natureza do planeta, pois une sociedade, cultura, política e 

economia, movimentando pessoas que viajam em busca de saciar suas 

necessidades e motivações de lazer. O seu crescimento foi motivado, 

principalmente, pelo interesse por produtos turísticos novos ou renovados, tais como 

o turismo rural, o de aventura e o ecológico. 

 Nesse sentido, o turismo rural como produto turístico renovado, desponta 

como nova e promissora segmentação desse mercado, proporcionando ao visitante 
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a sensação plena de bem-estar. Participar das atividades de turismo rural é viver a 

experiência de outros tempos, diferente do cotidiano, é vivenciar o turismo no meio 

rural dentro dos princípios do reencontro com as raízes e da preservação da 

identidade de um povo, da autenticidade de seus produtos, bem como, da promoção 

da sustentabilidade ambiental, social e econômica. (Andrade, 1998). 

Atualmente, muitos estudiosos reconhecem que a atividade turística tem 

importância crescente na economia das áreas receptoras, mas reconhecem 

também, que ela provoca degradação ambiental nessas áreas. Diante disso, 

propõem que se adotem formas de turismo com menos impacto ao meio ambiente. 

(Rodrigues, 1997).  

A comprovação de falta de conscientização turística das pessoas que usam 

esses espaços faz com que as mesmas se comportem inadequadamente, sem 

nenhuma responsabilidade na preservação da paisagem e originalidade das 

localidades, julgando-se no direito ao uso daquilo que pagam e, permanecendo 

pouco tempo, não se considerando responsáveis pelas agressões ao meio 

ambiente. (Rodrigues, 1997). 

Os recursos naturais e os construídos pelo homem têm uma capacidade de 

carga para receber visitantes que, quando ultrapassada, provoca danos ao meio. 

Ressalta-se que, o turismo ecológico ou ecoturismo é um dos segmentos turísticos 

que mais cresce no mundo. No Brasil, o turismo ecológico é ainda uma atividade 

praticada desordenadamente, impulsionada quase que exclusivamente, pela 

oportunidade mercadológica, deixando de gerar os benefícios sócio econômicos e 

ambientais esperados. (Rodrigues, 1997). 

Atualmente, considera-se que o turismo rural é a forma de turismo que gera 

menos impactos ambientais e culturais e de menor magnitude. Deve-se, portanto, 

atentar para a preservação ativa dos bens naturais e culturais dando-lhes, ao 

mesmo tempo, uma função conveniente, com soluções adequadas ao desejado 

progresso, porém, evitando ou minimizando prejuízos. (Tulik, 1997). 
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Cavaco (1999) destaca que o planejamento do turismo sustentável é, 

preliminarmente, para garantir e assegurar os componentes dos diferenciais 

turísticos, o processo racional de exploração dos recursos ambientais naturais, 

histórico-culturais e temático-artificiais. 

Aplicado ao turismo, o princípio de sustentabilidade é definido como algo que 

vai além da dimensão ecológica, pois compreende também a melhoria das 

condições econômicas e sociais das populações locais e a satisfação dos turistas. 

Nesse sentido, vem se fortalecendo o segmento do turismo rural no Brasil e no 

mundo, com a proposta de valorizar os modos de vida tradicionais, a ruralidade e o 

contato com o ambiente natural e a dinâmica sócio espacial. (Cavaco, 1999). 

Entre as definições do Turismo Rural, destaca-se a do Ministério do Turismo, 

como um conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 

comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, 

resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade. (Brasil, 

2003/2007). 

Conforme Tulik (1997), a literatura existente sobre Turismo Rural mostra 

grande variedade de termos, expressões e conceitos que expressam diferentes 

maneiras de aproveitar os recursos do espaço rural e as ações empreendidas nessa 

área. As expressões mais usuais incluem: Turismo Verde; Turismo Campestre 

(França); Turismo de Habitação (Portugal); Turismo de Retorno (Espanha e 

Argentina); Turismo de Estância (Argentina); Turismo de Granja (Estados Unidos, 

Nova Zelândia e outros); Turismo Naturalista e Agroturismo. 

Esse segmento do turismo já é uma realidade em vários estados brasileiros, 

valorizando famílias rurais que vivem do trabalho no campo e que vêem na 

exploração da atividade turística, a possibilidade do aumento de sua renda. A 

atividade turística ocorre no âmbito da propriedade, a qual mantém as atividades 

econômicas típicas da agricultura familiar; valorizando o patrimônio cultural e natural, 

ofertando produtos e serviços de qualidade e proporcionando bem estar aos 

envolvidos. (TRAF, 2008). 
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Turismo rural no Brasil e no Estado de São Paulo 

As atividades turísticas no espaço rural brasileiro começaram a se 

desenvolver há, aproximadamente, 20 anos, voltadas principalmente à valorização 

do campo e comprometidas com suas tradições, resgatando e promovendo o 

patrimônio cultural e natural da comunidade rural. Os primeiros empreendimentos 

turísticos no espaço rural brasileiro surgiram em Lages, Santa Catarina, e por esse 

movimento pioneiro, o município ficou conhecido como Capital Nacional do Turismo 

Rural. 

Nos últimos anos, o estado de São Paulo vem se destacando pelo 

empreendimento, diversidade e qualidade de seus produtos turísticos. Segundo o 

Guia do Turismo Rural Paulista (2006), várias áreas do interior paulista começaram 

a consolidar-se, criando alternativas que valorizam as atividades rurais, agregando 

valor aos produtos agropecuários, diversificando a economia regional, promovendo o 

desenvolvimento territorial e a valorização das práticas rurais. Entre os roteiros do 

Turismo Rural no estado de São Paulo, destacam-se: o “Roteiro Natureza Café com 

Leite”, que adentra pelo Noroeste Paulista, incluindo históricas fazendas dos tempos 

cafeeiros, com produção artesanal de doces de frutas, artigos de couro, cerâmicas, 

tapetes e bordados. Entre tais fazendas, destaca-se Mococa, terra dos pioneiros do 

Turismo Rural em São Paulo, com qualidade do produto turístico rural em suas 

fazendas históricas, cavalgadas e acampamentos rurais (Guia de Turismo de 

Campo, 2006). 

O Turismo rural caminhou em direção ao Centro-Oeste Paulista para novas 

fronteiras agrícolas, onde os colonizadores foram chegando em busca de novos 

destinos. É uma região ligada às tradições rurais pela força da produção 

agropecuária e já conta com alguns empreendimentos pioneiros do turismo rural. O 

Noroeste Paulista, a região entre rios e represas, que oferece pesca esportiva, o 

artesanato, a beleza natural e rural, começa a surgir nesse cenário como nova área 

de desenvolvimento da atividade turística. (Calazans, 2007). 
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2 O Turismo rural na Estância Turística de Santa Fé do Sul e micro região 

Localizado no extremo-noroeste do estado de São Paulo, na região 

administrativa de São José do Rio Preto e micro região de Jales, o município de 

Santa Fé do Sul tem uma área de 208,9 Km2, da qual, 29 Km2, correspondem à área 

inundada pelo represamento do rio Paraná para abastecer a usina hidrelétrica de 

Ilha Solteira. 

As terras do município de Santa Fé do Sul e região, foram colonizadas no 

final dos anos 1940, a partir de uma frente de expansão que adquirira as terras da 

CAIC- Companhia Agrícola de Imigração e Colonização, a qual era uma empresa 

pública e subsidiária da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, cujo objetivo era 

expandir seus trilhos até a margem do rio Paraná (Calazans, 2006). 

Em 1971, começou o processo de alagamento para a formação da represa da 

usina hidrelétrica de Ilha Solteira, terminado em 1973. A partir desse evento, iniciou-

se em Santa Fé do Sul, um processo de “turistificação” e assim, novas condições 

para transformar a paisagem, e adequá-la a uma nova função como centro receptor. 

No início da década de 1990, Santa fé do Sul foi considerada pela Embratur, como 

“área de Interesse para o Desenvolvimento Turístico” (Lei nº 1.865 de 20 de 

dezembro de 1994) e, em 3 de abril de 2003, Santa Fé do Sul foi elevada à condição 

de Estância Turística do estado de São Paulo, pelo DADE - Departamento de Apoio 

ao Desenvolvimento das Estâncias. (Calazans, 2006). 

O grande diferencial da Estância Turística de Santa Fé do Sul, além da 

urbanização planejada, com praças, ruas largas e os monumentos que contam sua 

história, é o clima quente, com sol na maior parte do ano e a qualidade de vida que o 

sossego do interior proporciona. Tem ainda os eventos, destacando-se o Sonho de 

Natal, que atrai os visitantes e proporciona prazer aos residentes, todo final e início 

de ano. 

Além disso, o potencial turístico, que torna a Estância Turística em um grande 

atrativo é a proximidade das águas formadas pelo represamento do rio Paraná e 

seus afluentes. O município é atravessado por rios e córregos, como o Ribeirão 
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Ponte Pensa, o Jacu Queimado e outros, que formam a bacia do grande 

“Paranazão”, oferecendo esportes náuticos, pesca e prainhas para descanso e lazer. 

Santa Fé do Sul oferece ainda uma infraestrutura de apoio turístico, como bares, 

lanchonetes, restaurantes, padarias, sorveterias, conveniências e outros tipos de 

comércio para pesca e atendimento ao turista. Entre os atrativos culturais, 

destacam-se a culinária caipira e os peixes da região, como a Tilápia, o Tucunaré, o 

Porquinho e outros. 

Atualmente, uma nova opção tem se desvendado na região, é o turismo rural 

que também tem atraído visitantes para a Estância e esta atividade pode representar 

um valor agregado e complementação de renda dos pequenos proprietários rurais,, 

mantendo a atividade principal da propriedade. Na região do extremo noroeste 

paulista, o turismo rural começa a se estruturar, por meio de atividades que algumas 

propriedades têm agregado à suas propriedades como novas alternativas: instalação 

de pontos de venda de produtos artesanais e de alimentação; meio de hospedagem; 

recreação; atividades de turismo natural ou de aventura, como trilhas, tirolesa, 

pesque-solte, cavalgadas e outras. 

Uma das propostas para impulsionar o turismo nessa região foi a criação de 

um Conselho Intermunicipal, do qual surgiu a formação do Circuito Espelho d´água, 

que envolve os municípios de: Santa Clara d´Oeste, Santa Rita d´Oeste, Rubinéia, 

Três Fronteiras, além da Estância Turística de Santa Fé do Sul, os quais compõem a 

região dos “Grandes Lagos”, na bacia do rio Paraná. São eles: 

- Santa Clara d´Oeste – com aproximadamente, 2.300 habitantes, tem uma 

localização privilegiada, próximo ao encontro dos rios Grande e Paranaíba, 

formando o rio Paraná, o chamado “Marco Zero”, na divisa entre os estados: São 

Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Santa Clara d´Oeste possui um potencial 

turístico considerável, por conta da localização geográfica, com alguns atrativos, 

como a pesca de variados tipos de peixes, destacando-se a tilápia, que é também 

produzida em tanques rede; os esportes náuticos, a “cachoeirinha” e uma paisagem 

diferenciada, com vista privilegiada da ponte rodoferroviária e um por do sol 



 

8 

diferenciado. Além disso, conta com pousadas e um parque aquático com excelente 

estrutura, o Grandes Lagos Náutico Clube, de abrangência regional. 

- Santa Rita d´Oeste – localizado a 634 Km da capital paulista, o município 

possui aproximadamente três mil habitantes e, atualmente, vem se destacando por 

seus eventos ao longo do ano. Santa Rita situa-se num em uma região de relevo 

levemente ondulado, apresentando belas paisagens naturais. A tradição rural 

também traz uma diversidade cultural, que resulta em festas temáticas, eventos, 

culinária caipira, sítios e bairros rurais com recursos culturais, que fazem do 

município um dos atrativos do interior paulista. 

- Rubinéia – distante 634 Km de São Paulo e 189 Km de São José do Rio 

Preto, Rubinéia se localiza na “barranca do rio Paraná”, rica em recursos naturais e 

com uma história sui generis, que já foi referenciada em livros, filmes e novela, pois 

desapareceu sob as águas do rio Paraná e depois renasceu como “nova Rubinéia”, 

isso na década de 1970, quando do represamento das águas do Paraná pela usina 

de Ilha Solteira. Vários são os atrativos proporcionados pela presença da represa, 

como ranchos, praias, esporte náutico, pesca esportiva e outros, com infraestrutura 

de pousadas, clubes e restaurantes beira rio. Além disso, o sol e o calor o ano todo 

proporcionam qualidade de vida aos habitantes e aos visitantes que são atraídos 

aos finais de semana, feriados e, principalmente, nos períodos de temporada. 

- Três Fronteiras– dista cinco Km de Santa Fé do Sul, à qual é ligada por 

estrada vicinal e as terras do município também são banhadas pelas águas 

resultantes do represamento do rio Paraná. Além dos ranchos em vários 

loteamentos na orla do lago, Três Fronteiras,  conta, também, com um parque – o da 

Areia Branca – de uso público e que atrai muitos visitantes e a Ponte Pensa sobre o 

Ribeirão Ponte Pensa, outro atrativo importante. O município oferece ainda um 

calendário de eventos, que resgatam a cultura regional, como, Festa dos Santos 

Reis, Cavalgada pela estrada Boiadeira e a Facic (Feira Agropecuária comercial 

industrial e cultural). (Folder Circuito Espelho d´água, 2013). 
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2.1 Proposta de Roteiro turístico para os municípios do Circuito Espelho 

d´Água  

 Os roteiros sugeridos a seguir tem, como ponto de partida e de chegada, a 

Estância Turística de Santa Fé do Sul, assim como, o roteiro com duração de dois 

dias, sugere que a hospedagem seja feita nesta cidade, por ser o pólo do turismo 

regionalmente. 

I- CIRCUITO RURAL 

9h00 - Saída: SECRETARIA DE TURISMO / PORTAL RECEPTIVO AO 

TURISTA – SANTA FÉ DO SUL. 

9h10 às 9h30: FAZENDA BELA VISTA – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA 

FÉ DO SUL. 

9h40 às 10h10:- SÍTIO SANTA ROSA – NASCENTE DO CÓRREGO 

CABECEIRA COMPRIDA – TRÊS FRONTEIRAS. 

10h30 às11h10:- PROJETO PEIXE BONITO – APARECIDA DO BONITO – 

SANTA RITA D’OESTE. 

11h20 às12h00:- SÍTIO SERTANEJO (MUSEU RURAL) – SANTA RITA D’ 

OESTE. 

12h10:- ALMOÇO – POUSADA  BIG PESCA – SANTA CLARA D’ OESTE. 

14h00 às 15h50:- ESTÂNCIA LAGO AZUL - TRILHA  / REFLORESTAMENTO / 

AGROFLORESTA – RUBINÉIA. 

16h00 - Retorno: SECRETARIA DE TURISMO / PORTAL RECEPTIVO AO 

TURISTA – SANTA FÉ DO SUL. 

 

II – CIRCUITO TURÍSTICO (DOIS DIAS) 

1º DIA 

9h00 - Saída: SECRETARIA DE TURISMO / PORTAL RECEPTIVO  AO 

TURISTA – SANTA FÉ DO SUL 

9h10 às 10h10 –– PARQUE AREIA BRANCA / RIBEIRÃO PONTE PENSA 

(PONTE)- TRÊS FRONTEIRAS 
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10h20 às 11h20 – PROJETO PEIXE BONITO - SANTA RITA D’OESTE  

(Aparecida do Bonito) 

12h00 às 14h00 – ALMOÇO –– POUSADA BIG PESCA - SANTA CLARA 

D’OESTE 

14h00 às 16h00 –– CLUBE NÁUTICO - SANTA CLARA D’OESTE 

NOITE: -LIVRE 

HOSPEDAGEM: SANTA FÉ DO SUL 

2º DIA  

9h00 - Saída: SECRETARIA DE TURISMO / PORTAL  RECEPTIVO AO 

TURISTA – SANTA FÉ DO SUL 

9h15 às 11h15– PRAIA DO IPANEMA  /PRAIA DO SOL / CPP -  RUBINÉIA 

11h15 às 13h15- ALMOÇO – RESTAURANTE PRAIA DO SOL – RUBINÉIA 

13h30 às 14h00 - CASA DO ARTESÃO – SANTA FÉ DO SUL 

14h10 às 16h10 -PARQUE  DAS ÁGUAS CLARAS – SANTA FÉ DO SUL 

16h30 - Retorno: SECRETARIA DE TURISMO / PORTAL RECEPTIVO AO 

TURISTA – SANTA FÉ DO SUL. 

 

Conclusão 

A atividade turística rural é considerada, pela Organização Mundial de 

Turismo (OMT), como uma nova realidade no mundo, e a mesma se apresenta 

como uma nova forma de conservação da identidade de um povo, da autenticidade 

de seus produtos, bem como, da promoção da sustentabilidade ambiental, social e 

econômica. 

Como novo segmento turístico com grande potencial, o turismo rural começou 

a se desenvolver no Brasil, há aproximadamente 20 anos, voltado principalmente, à 

realidade do campo com suas tradições e culturas, como nova alternativa ao 

agricultor familiar. 

O fomento à atividade turística no meio rural pode promover o 

desenvolvimento sustentável do local, por meio das pequenas propriedades, pois a 
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prática do turismo rural apresenta-se como alternativa viável. Além disso, se 

fortalecida com o cooperativismo, proporcionará novas ocupações no meio rural, 

fixando o homem ao campo, resgatando a cultura, elevando a auto-estima do 

trabalhador e sua qualidade de vida. 

O roteiro turístico rural proposto para a Estância turística de Santa Fé do Sul e 

os outros municípios que compõem o Circuito Espelho d´Água é uma alternativa 

para a formatação do turismo na região, e contribuirá para a sustentação da 

atividade nesta região do estado de São Paulo. É necessário que haja entrosamento 

entre os municípios e comprometimento do poder público mais a iniciativa privada, 

para que as medidas de planejamento turístico sustentável sejam tomadas, com a 

devida divulgação do produto turístico para atrair a demanda. 
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