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Temáticas Emergentes em Turismo Rural 

Planejamento de estabelecimentos rurais familiares que ofertam atividades de lazer e 

de turismo: uma experiência nos municípios de Capanema, Francisco Beltrão e Verê, 

Sudoeste do Paraná 

 

Luciano Zanetti Pessôa Candiotto1 

 

Resumo: Através de um projeto de pesquisa que objetivou apreender o processo de territorialização 
do turismo rural em três municípios da mesorregião Sudoeste do Paraná, procuramos desenvolver 
uma ação de cunho extensionista, voltada a incentivar um planejamento participativo em 
estabelecimentos abertos à atividades de lazer e turismo no espaço rural. Por meio da elaboração de 
planos de ações para cada estabelecimento, os proprietários foram instigados a refletir sobre a 
situação de seus estabelecimentos, considerando atrativos, infra-estrutura e problemas existentes 
(diagnóstico), bem como sobre as ações que gostariam ou precisariam realizar para a melhoria de 
seus estabelecimentos turísticos (plano de ação). Assim, o presente artigo, visa apresentar a 
proposta metodológica utilizada nesse processo e alguns resultados, presentes em planos de ação 
elaborados com base nas impressões dos proprietários sobre seus estabelecimentos turísticos. 
 
Palavras-chave: planejamento. Metodologia. Capanema. Francisco Beltrão. Verê. 

 

Introdução 

O debate sobre a necessidade de se estabelecer iniciativas de planejamento e 

gestão participativas é proeminente nos mais diversos setores econômicos e sociais. A partir 

da década de 1990, foram instituídos no Brasil, Conselhos, Fóruns de desenvolvimento, 

Comitês, entre outros instrumentos institucionais, voltados a descentralizar a gestão pública, 

envolvendo além de órgãos públicos, setores da sociedade civil organizada e da iniciativa 

privada. Esses órgãos são criados em escalas espaciais variadas, como a nacional, 

estadual, regional ou municipal. 

Contudo, a questão da participação também vem sendo apontada como um caminho 

metodológico relevante para pesquisas científicas de cunho social (Diagnósticos 

participativos, Observação participativa, entre outros), bem como para ações e práticas que 

objetivam contribuir para a melhoria de situações diversas. Entende-se que o envolvimento 

dos sujeitos, em pesquisas, planos e ações extensionistas, é fundamental, tanto para 
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conhecer melhor os fenômenos estudados, quanto para atuar de forma condizente com os 

problemas e necessidades apontadas pela população diretamente afetada. 

Nesse contexto, através de um projeto de pesquisa que objetivou apreender o 

processo de territorialização do turismo rural em três municípios da mesorregião Sudoeste 

do Paraná2, procuramos desenvolver uma ação de cunho extensionista, voltada a incentivar 

um planejamento participativo em estabelecimentos abertos à atividades de lazer e turismo 

no espaço rural. Através da elaboração de planos de ações para cada estabelecimento, os 

proprietários foram instigados a refletir sobre a situação de seus estabelecimentos, 

considerando atrativos, infraestrutura e problemas existentes (diagnóstico), bem como sobre 

as ações que gostariam ou precisariam realizar para a melhoria de seus estabelecimentos 

turísticos (plano de ação).  

Assim, o presente artigo, visa apresentar a proposta metodológica utilizada nesse 

processo e alguns resultados, presentes em planos de ação elaborados com base nas 

impressões dos proprietários sobre seus estabelecimentos turísticos. 

 

Breve caracterização dos Roteiros de turismo rural nos municípios 

A pesquisa que permitiu a elaboração dos planos de ação foi desenvolvida em 

estabelecimentos de turismo no espaço rural localizados nos municípios de Capanema, 

Francisco Beltrão e Verê, na região Sudoeste do Paraná. Portanto, achamos pertinente 

apresentar alguns dados desses municípios, considerando a criação dos roteiros de turismo 

rural. 

Capanema é o principal município da Microrregião de Capanema (IBGE), composta 

por mais 7 municípios (Ampére, Bela Vista da Caroba, Pérola d'Oeste, Planalto, Pranchita, 

Realeza, Santa Izabel do Oeste). A população de Capanema é de aproximadamente 20 mil 

habitantes. Capanema localiza-se às margens do Rio Iguaçu, a 350 metros de altitude, 

fazendo fronteira com a Argentina e com o Parque Nacional do Iguaçu. O principal rio do 

município é o Capanema, afluente do Rio Iguaçu. 

No período em que a Estrada do Colono (estrada de terra dentro do Parque Nacional do 

Iguaçu) esteve aberta, o fluxo de pessoas por Capanema era bem maior, haja vista que a 
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população da Região Sudoeste do Paraná tinha nesse caminho um atalho para chegar ao 

município de Foz do Iguaçu e outros municípios da Região Oeste. Com o fechamento da 

Estrada em 2002, a economia de Capanema foi afetada, sobretudo no que tange o fluxo de 

visitantes e outras pessoas que passavam por lá para pegar o atalho. 

Na tentativa de ampliar o potencial e a oferta turística de Capanema, no ano de 2004, a 

partir de uma iniciativa do Parque Nacional do Iguaçu e da Secretaria de Turismo do 

Paraná, foi criado o Roteiro de Turismo Rural “Doce Iguassu”, no município de Capanema3. 

Francisco Beltrão é o principal município da microrregião de Francisco Beltrão (IBGE), 

composta por 19 municípios. Ele está a 600 metros de altitude, possui uma área é de 735 

Km2; uma população de cerca de 80 mil habitantes, e se constitui em um dos municípios 

mais populosos e tecnicizados do Sudoeste do Paraná, com diversas indústrias e 

agroindústrias. 

A partir da atuação da EMATER no turismo, iniciada no ano de 2000, e de reuniões e 

debates realizados a partir de 2002, quando foi criado um Grupo de empreendedores de 

Turismo Rural, a atividade se fortaleceu no município. 

No ano de 2007 houve a formação do Roteiro “Caminhos do Marrecas”, ou seja, um 

roteiro de turismo rural que permite ao visitante conhecer vários atrativos e realizar 

atividades diversas, em um único dia. Os estabelecimentos que fazem parte do roteiro foram 

selecionados em razão da proximidade geográfica, para que o roteiro tenha atrativos 

próximos, proporcionando ao visitante um deslocamento curto entre uma e outra atividade.  

Já o município de Verê faz parte da microrregião de Francisco Beltrão, e encontra-se 

em uma altitude média de 500 metros. Sua área total é de 312 km². Sua distância para a 

capital Curitiba é de 454 Km; e para Francisco Beltrão, de 27 Km. 

Verê possui cerca de 10 mil habitantes e tem sua economia centrada na agricultura 

convencional, sobretudo na soja e no fumo, e em algumas agroindústrias. Apesar de 

apresentar diversos estabelecimentos com mais de 50 hectares, as Unidades de Produção e 

Vida Familiares (UPVF´s) são extremamente significativas na estrutura fundiária, na 

economia e na cultura do município.  

O município localiza-se à 4 km da margem oeste do Rio Chopim, que é um afluente 

do Rio Iguaçu. No município, existe uma Estância hidrotermal denominada “Águas de Verê”, 
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composta por um hotel às margens do Rio Chopim, que é o principal atrativo turístico do 

município. 

Sabendo do potencial turístico e do fluxo significativo de visitantes para a estância, o 

município criou sua Secretaria de Turismo e Cultura, e no ano de 2006, instituiu o roteiro de 

turismo rural “Caminhos do Verê”. O principal objetivo do roteiro foi ampliar a oferta turística 

do município, e, ao mesmo tempo, possibilitar novas fontes de renda para os agricultores 

envolvidos. 

Através da participação da então Secretária de Turismo e Cultura de Verê no 

Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, instituído pelo governo federal 

no ano de 2004, a mesma percebeu a relevância econômica do turismo, e procurou formatar 

um roteiro para o município.  

 

A metodologia utilizada para a elaboração do diagnóstico e dos planos de ação 

A pesquisa sobre o processo de territorialização do turismo nos municípios de 

Capanema, Francisco Beltrão e Verê utilizou fontes de dados secundários (dados do IBGE, 

das prefeituras e materiais de divulgação dos estabelecimentos turísticos em nível local e 

regional), mas principalmente, coletou dados primários com responsáveis pelos roteiros e 

com os proprietários dos estabelecimentos integrantes desses três roteiros turísticos. 

O debate teórico sobre a territorialização do turismo vem sendo feito desde nossa tese 

de doutorado (CANDIOTTO, 2007), de modo que na referida pesquisa, utilizou-se o mesmo 

marco teórico-conceitual. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram realizados ao menos dois trabalhos de 

campo em cada um dos estabelecimentos. Considerando que optamos por trabalhar com a 

elaboração dos planos de ação somente com proprietários que são agricultores familiares, 

cabe ressaltar que nem todos os estabelecimentos turísticos foram alvo da metodologia de 

elaboração dos planos de ação. A opção por enfocar os estabelecimentos de propriedade 

de agricultores familiares se deu em virtude da trajetória do autor em pesquisas sobre o 

turismo rural na agricultura familiar. 

Durante os trabalhos de campo, iniciamos alguns questionamentos sobre os 

problemas em cada estabelecimento e discussão sobre possíveis soluções. Também 

procuramos levantar com os agricultores a percepção sobre os problemas e soluções 
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referentes ao roteiro turístico ao qual estão inseridos, haja vista que há um hibridismo entre 

seus estabelecimentos e os roteiros turísticos do município.  

Além do processo de análise, entregamos aos agricultores fichas que os orientassem 

a levantar os problemas e possíveis soluções; os equipamentos e atrativos em potencial e 

as possibilidades de uso turístico; e as fichas referentes ao planejamento das ações para o 

roteiro e para o estabelecimento, considerando ações em curto prazo (1 ano), médio prazo 

(5 anos) e longo prazo (10 anos).  

Os quadros a seguir, apresentam as fichas elaboradas. 

Quadro 1 – Problemas do estabelecimento (fase de diagnóstico) 

ESTABELECIMENTO PROBLEMA SOLUÇÃO 

   

 
Quadro 2 – Equipamentos e atrativos em potencial (fase de diagnóstico) 

ESTABELECIMENTO EQUIPAMENTOS E ATRATIVOS 
EM POTENCIAL 

POSSIBILIDADES DE USO 
TURÍSTICO 

   

 
Quadro 3 – Planejamento de ações para o Roteiro de Turismo Rural, na visão de cada 

proprietário de estabelecimento 

AÇÕES EM CURTO PRAZO (1 ano) 

O que fazer Como fazer 

  

 
AÇÕES EM MÉDIO PRAZO (5 anos) 

O que fazer Como fazer 

  

 
AÇÕES EM LONGO PRAZO (10 anos) 

O que fazer Como fazer 

  

 
Quadro 4 – Planejamento de ações para o Estabelecimento Tursítico 

AÇÕES EM CURTO PRAZO (1 ano) 

O que fazer Como fazer 

  

 

AÇÕES EM MÉDIO PRAZO (5 anos) 

O que fazer Como fazer 
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AÇÕES EM LONGO PRAZO (10 anos) 

O que fazer Como fazer 

  

 

Os planos de desenvolvimento do turismo nos estabelecimentos 

O planejamento dos estabelecimentos inseridos no turismo é fundamental para 

direcionar os anseios e minimizar os problemas identificados pelos proprietários. Para 

auxiliá-los nesse processo, através de diálogos estabelecidos, incentivamos uma reflexão 

sobre os problemas existentes em suas propriedades e nas possíveis soluções, pensando 

também de que forma a atividade turística poderia se expandir, aumentando a oferta de 

atrativos e atividades para os visitantes.  

Entretanto, para que este planejamento se adequasse às possibilidades de cada 

estabelecimento, elaboramos juntamente com os agricultores familiares, planos de 

desenvolvimento em curto, médio e longo prazo. Neste plano, eles consideraram qual o 

prazo necessário para realizar as ações apontadas como necessárias. Assim, sugerimos 

que as ações mais urgentes e que demandavam um menor investimento deveriam ser 

pensadas para o curto prazo (1 ano); as obras que demandariam um custo maior e também 

mão-de-obra mais qualificada para médio prazo (5 anos); e as ações mais difíceis de serem 

executadas, e que precisam de um tempo maior para se concretizarem para longo prazo (10 

anos).  

A intenção desses planos não foi estabelecer metas rígidas que eles precisarão 

cumprir, mas ajudá-los a planejar as ações consideradas necessárias por eles, analisando 

de que forma e em quanto tempo elas podem ser executadas.  

Apresentamos a seguir, os quadros de diagnóstico e dos planos para um 

estabelecimento de cada município, com a intenção de demonstrar a aplicação da 

metodologia proposta.  

Os quadros referentes ao diagnóstico indicam os problemas levantados e possíveis 

soluções (quadro 1), além dos atrativos em potencial e os possíveis usos turísticos os 

planos (quadro 2). Os quadros 1 e 2 foram agrupados para a geração do diagnóstico. Para 

esse artigo, optamos por apresentar somente o quadro 4, referente ao plano de ações para 
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a melhoria dos estabelecimentos turísticos (quadro 4). Contudo, nos casos de Capanema e 

Verê, observações sobre os roteiros foram consideradas nos quadros. 

 

RECANTO DO DÁRIO – FRANCISCO BELTRÃO 

PROBLEMAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

- falta de mão-de-obra 
- não tem regularização ambiental 
- pouco tempo livre, principalmente na 
temporada (Novembro, Dezembro, 
Janeiro) 
- vandalismo, diminuiu depois que 
assumiram a portaria 
- despejo de lixo pelos turistas 
- segurança no rio (risco de quedas e 
afogamentos) 
- som alto 
- sazonalidade (pouca visitação no 
inverno) 
- desrespeito às regras estabelecidas (só 
deixam entrar com bebidas em lata) 

- contratar pessoa capacitada 
- regularizar situação ambiental 
- definir escalas de trabalho 
 
 
- instalar placas e/ou distribuir folder com 
normas do recanto 
 
- contratar pessoa capacitada para fazer a 
segurança do local, principalmente do rio 
 
- oferecer novas atividades no inverno (festas, 
música, etc) 

 

EQUIPAMENTOS E ATRATIVOS EM 
POTENCIAL 

POSSIBILIDADES DE USO TURÍSTICO 

- utilizar cachoeira e rio para outras 
atividades 
- antiga usina 
- galpão sem uso 
- valorizar tradições, modo de vida 
- questões ambientais (turismo 
pedagógico) 
- ampliar atrativos para crianças, pois o 
maior público é de famílias 
- passeios a cavalo 
- trilhas 
- toboágua no poço da cachoeira 
- campo de futebol 

 

- buscar informações sobre rapel, bóia-cross, 
tirolesa, escalada 
- levantar história de funcionamento e de 
construção da usina 
- fazer salão para festas com cozinha e 
lanchonente/restaurante na área 
 
- brinquedos infantis (balanço, gangorra, etc) 
- definir os atrativos para as crianças e 
executar 
- procurar pessoa interessada para terceirizar 
passeios a cavalo  
- maior segurança na trilha, colocando 
degraus, apoio 

 

PLANEJAMENTO - AÇÕES EM CURTO PRAZO (1 ano) 

O que fazer Como fazer 

Melhorar a estrutura para alimentação. 
Desistiram de fazer no galpão velho e pensam 
em tirar o bar atual e construir uma lanchonete 
de alvenaria, que sirva como bar e restaurante 

Tentaram financiamento mas desistiram. 
Esse ano entrou pouco dinheiro. 

 

Reformar mesas e churrasqueiras Fazer aos poucos com recursos próprios. 
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(manutenção contínua) 

Informações sobre normas do recanto Placa na entrada e na área de circulação 

Segurança dos visitantes Ter pessoa capacitada no local 

Adequar trilha de acesso à cachoeira Corrimões e degraus vazados 

Ampliar uso do salão na parte de cima Oferecer jantares agendados 

 

PLANEJAMENTO - AÇÕES EM MÉDIO PRAZO (5 anos) 

O que fazer Como fazer 

Colocar postes de luz altos e com 
acionamento automático 

Recursos próprios ou apoio externo 

Adequar trilha, colocando mais no alto 
para evitar impactos da cheia 

Trilha suspensa com madeira ou 
degraus vazados. Definir área onde 

não há presença de água do rio 

Reforma dos banheiros – três blocos, 
sendo 1 masculino e 1 feminino, e 2 em comum 

Recursos próprios ou apoio externo 

Construir um vestiário com chuveiro para 
quem joga futebol 

Recursos próprios ou apoio externo 

Instalar uma tirolesa Ver quem faz esse trabalho, 
segurança e custo 

Reformar quiosque e banheiros Realizar orçamento e projeto. 
Recursos próprios ou apoio externo 

Adequar salão para usar em refeições 
(ofertar para grupos que jogam futebol e outros) 

Construção de cozinha, mão-de-obra 
e aumento da procura (necessário 

maior divulgação) 

Instalar brinquedos para crianças Ver espaço e materiais para a 
construção ou aquisição dos 

brinquedos (buscar materiais baratos 
– reutilizar, comprar produtos 

reciclados) 

Capacitação para inserir esportes radicais 
(rapel, Bóia-cross, etc) 

Ter pessoa capacitada e material 
(filho do proprietário) 

Usar barragem para explicar 
funcionamento da usina 

Adequar espaço, e preparação para 
explicação / painel ilustrativo 

Pintar e iluminar campo de futebol Verba e mão-de-obra. Recursos 
próprios ou apoio externo 

 

PLANEJAMENTO - AÇÕES EM LONGO PRAZO (10 anos) 

O que fazer Como fazer 

Montar uma clínica de massoterapia Retorno da filha 

Ter um segurança responsável, com curso 
exigido 

Contratação de pessoa capacitada ou 
capacitação do filho 

 

RECANTO RENASCER – FRANCISCO BELTRÃO 

 
PROBLEMAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES 
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- sobretrabalho nos fins de semana / Saída 
dos filhos / Falta de mão-de-obra 
- pouco tempo para lazer 
- vandalismo e som alto de alguns 
- dependência do turismo / secundarização 
da agricultura 
- Pensam em parar com o camping (não 
vale a pena, pois poucas pessoas 
acampam) 
- Estrada de acesso tem problemas 
constantes 
- Necessidade de construir nova casa 
- Difícil acesso para ônibus  
- Sazonalidade (pouca visitação no inverno, 
mas casas são alugadas) 
- nesse ano a clientela caiu após fevereiro 
- não tem coleta de lixo e não sabem o que 
fazer com garrafas descartáveis 
- pouca divulgação da propriedade, mas diz 
que divulga pouco porque estrada não é 
boa 

 

- Contratar pessoa ou conseguir alguém 
da família para ajudar 
- Ter tempo e dinheiro para viajar 
- Placa / Segurança / Folder com normas 
do recanto 

 
 
 

 
- Melhorar estrada (prefeitura) 

 
 

 
- Inserir novas atividades (festas, 
campeonatos). Já faz jogos durante o 
inverno 
- coleta da prefeitura 

 
- divulgar em eventos, internet, etc 

EQUIPAMENTOS E ATRATIVOS EM 
POTENCIAL 

POSSIBILIDADES DE USO 
TURÍSTICO 

- trilhas 
 
 

- rio 
 

- casa atual 
 

- trilhas orientadas com explicação sobre 
as árvores, aves e funções da mata. 
Arvorismo, tree climbing (subida nas 
árvores) 
- bóia-cross / corda para travessia / bóia 
tipo raia pra delimitar áreas de uso. 
Tirolesa, botes 
- transformar em museu ou espaço de 
visitação 
- pretendem fazer um museu na casa 
atual e construir outra casa 
- pretendem fazer quadra de areia para 
vôlei 

 
 

PLANEJAMENTO - AÇÕES EM CURTO PRAZO (1 ano) 

O que fazer Como fazer 

Situação da estrada de acesso e da 
estrada dentro da propriedade que leva ao 

camping 

Cobrar a prefeitura, inclusive 
denunciando para imprensa, ou fazer por 

conta própria 

Resolver problema de mão-de-obra Funcionário temporário quando 
necessário. Dificuldade em achar pessoas 
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que queiram trabalhar nos fins de semana 

Ampliar uso das trilhas, adequando-
as e vendo a viabilidade de implantar 

arvorismo 

Ver quem trabalha com arvorismo, 
fazer orçamento, definir valores e ter guia 

nas trilhas 

Construir mais quiosques com pias e 
churrasqueiras 

Concreto, madeira e forro de brasilit. 
Ver outros materiais 

Ampliação de mesas e 
churrasqueiras no local para camping 

Recursos próprios ou patrocínio. Ver 
materiais adequados 

Placas de sinalização e orientação 
dentro da propriedade – torneiras 

(economia de água), lixo, uso das pias 

Definir normas e fazer placas com 
recursos próprios ou patrocínio 

Destinação do lixo – deveria ter coleta 
da prefeitura  

Usa buracos para colocar o lixo 

Reivindicar com a prefeitura a coleta 
do lixo.  

Planejamento e capacitação, 
sobretudo para gastronomia rural 

Fazer cursos relacionados à 
gastronomia 

Normas para o uso das casas  Definir normas e colocar atrás da 
porta 

Normas para uso do camping Definir normas e fazer folder ou 
placa informativa 

 

PLANEJAMENTO - AÇÕES EM MÉDIO PRAZO (5 anos) 

O que fazer Como fazer 

Com aumento da demanda, ampliar 
capacidade de geração de energia elétrica e 

rede de água e esgoto 

Recursos próprios, financiamento 
ou apoio externo 

Pátio para estacionamento Definir área e conseguir máquinas 
com prefeitura 

Quadra de areia perto do portão de 
entrada 

Definir espaço e usar dinheiro que 
entra com o turismo para construir 

Construir casa nova para morar Recursos próprios, projeto e mão-
de-obra  

Reformar casa antiga – R$ 12.000,00 
e usar para aluguel 

Ver se vale a pena reformar a casa 
ou construir uma nova no local. Podem 

usar a casa antiga para alugar sem 
reformar ou com algumas readequações 

com custo menor 

 
PLANEJAMENTO - AÇÕES EM LONGO PRAZO (10 anos) 

O que fazer Como fazer 

Acesso de qualidade Reivindicar com Prefeitura. 
Comunidade poderia se unir para pedir 

melhorias 

Ampliação da estrutura geral Recursos próprios 

Construir uma piscina Ver se é viável 
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BALNEÁRIO MARTINI - CAPANEMA 

PROBLEMA 

- regularização do uso da faixa de mata ciliar, que se constitui na parte principal do 
empreendimento 
- Balneário é única fonte de renda da família (dependência do turismo) 
- Sazonalidade (pouca visitação no inverno) 
- nível da água do rio sobe e desce muito  rápido por causa da usina salto Caxias 
- juros altos para investimentos 
- lixo jogado no rio 

 
ROTEIRO 
- Está meio parado. Nunca recebeu excursão.  
- poucas excursões  
- dificuldade em falar com o prefeito e conseguir coisas com ele 
- Relações de poder na Associação e CMT – verbas que iriam para o roteiro 
(balneários – banheiros, calçamento nos acessos) foram para a prefeitura (parque) 
- críticas à diretoria da associação, que pressiona a direção do parque 
- PARNA proíbe barcos no rio 
- Centralização do poder por parte da Associação e de alguns membros 
- Prefeitura incomoda proprietária 

 

PLANO DE AÇÕES (1 ANO) 

Reformar churrasqueiras e construir novas  

Trocar placa na rodovia. Colocar uma placa grande 

Fazer calçamento no acesso 

Construir 2 chalés para pernoite 

PLANO DE AÇÕES (5 ANOS) 

Mirante do rio 

Vender produtos para pessoas que vem acampar 

Mudar a área de camping para fora da APP e construir banheiros separados 

PLANO DE AÇÕES (10 ANOS) 

Construir 10 chalés 

Construir mais banheiros 

Construir toboágua e mais uma piscina 

 

COLHE-PAGUE CAGNINI - VERÊ 
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PROBLEMA SOLUÇÃO 

- não tem espaço para recepção e 
venda dos produtos 
 
- pessoas vão a propriedade quando 
sabem que tem produtos. Quando 
não tem, a visitação cai. 

 
- não tem pessoas disponíveis para 
atender durante a semana. Esposa 
não está sempre lá. Falta de mão-de-
obra. Tinha 2 funcionários e está com 
1, sem carteira assinada. 

 
- não tem estacionamento para 
ônibus. 

 
 
 
 
 
 

ROTEIRO 
- roteiro foi criado, gerou expectativas 
e não avançou. 
- placas foram pagas pelos 
agricultores. 
- acredita que o turismo rural irá se 
desenvolver, sobretudo com 
reabertura da Estância termal Águas 
de Verê. 

 
 
 

- adequar ou construir um espaço. Apoio do 
poder público com máquinas e materiais para 
adequação. 

 
- está buscando diversificar oferta de hortaliças 
e frutas (pera, maça, ameixa, pêssego, caqui). 
Está trabalhando com variedades diferentes em 
virtude da época de colheita de cada uma. Está 
entrando com cítricos (bergamota, limão, laranja 
lima e bahia) 
- Está montando mais 5 estufas. Vai ficar com 8. 
Usará para produzir mais variedades de 
hortaliças. Quer ter vários produtos para 
oferecer na temporada (verão) 
- ofertar sistema colhe-pague. 
- com aumento da produção, pretende ter 
empregado com carteira. 

 
- definir área, fazer orçamento e buscar 
recursos para construção do estacionamento 

 
 

- avanço do roteiro depende também dos 
agricultores 

 
Acha interessante organizar uma associação 
dos empreendedores do turismo rural. Ônibus 
que levasse grupos e cobrasse R$ 5,00 por 
pessoa, e deixasse parte para associação, parte 
para o agricultor e parte para os custos. Grupos 
com agendamento que permita ao agricultor se 
preparar. 

 

EQUIPAMENTOS E 
ATRATIVOS EM 

POTENCIAL 

POSSIBILIDADES DE USO TURÍSTICO 

Estufas com produtos 
(frutas e hortaliças) 

- poderia ampliar explicação sobre produção orgânica e 
organização dos agricultores de Verê (APAVE, CAPA, etc.) 
- cobrança por visitante (R$ 1,00 ou 2,00) com direito à 
degustação de fruta ou suco 
- passeio de trator/carroça na área destinada às frutas 
(agrofloresta). Identificar espécies. 

 



 

13 

PLANO DE AÇÕES (1 ANO) 

Ofertar entre 15 e 20 produtos agrícolas para vender aos visitantes no sistema colhe-

pague 

Organizar os caminhos para visitantes 

Terminar de construir as estufas 

PLANO DE AÇÕES (5 ANOS) 

Construir um espaço para recepção das pessoas e venda dos produtos 

processados 

Cercar a área de fruticultura 

Aproveitar ao máximo os recursos da propriedade 

Aproveitar insumos internos à propriedade 

Integrar as atividades 

PLANO DE AÇÕES (10 ANOS)  

Adquirir um trator com bancos para levar visitantes a conhecer a propriedade 

(idosos e crianças). 

 

Conclusões 

 De forma geral, os diversos planos, projetos e programas que envolvem o 

planejamento do turismo são elaborados por um grupo de técnicos e executados com base 

na visão desses profissionais. Sem dúvida, o conhecimento técnico desses profissionais é 

relevante e pode contribuir no processo de gestão do turismo no espaço rural. No entanto, 

há uma ampla crítica ao processo de planejamento centralizado e autoritário, conhecido 

também como um planejamento “de cima pra baixo”, onde as decisões são tomadas sem o 

envolvimento e participação dos sujeitos que atuam diretamente em roteiros e outras 

iniciativas de desenvolvimento, seja vinculada ao turismo, seja também a outros setores 

econômicos e sociais. 

 Acreditando que os proprietários de estabelecimentos rurais abertos ao turismo são 

aqueles que melhor conhecem seu empreendimento e, portanto, seus problemas, e sendo 

adepto de abordagens participativas no processo de planejamento e gestão do turismo, 

procuramos com a metodologia utilizada, ouvir e incorporar a opinião dos proprietários sobre 

a situação e as perspectivas do desenvolvimento de seus estabelecimentos turísticos. 

 Como a maior parte dos recursos para novos investimentos provém de fontes dos 

próprios proprietários, entendemos que são eles os que devem ter maior poder de decisão 
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sobre o futuro de seus empreendimentos. Assim, procuramos avançar para além da 

pesquisa, elaborando um material que permitiria planejar as ações futuras. Esse material se 

constituiu nos planos de ação para cada estabelecimento pesquisado. 

 Apesar de apresentarmos aqui somente quatro planos, o objetivo maior do artigo foi  

discorrer sobre a metodologia utilizada e explanar alguns resultados referentes à aplicação 

desta metodologia. 

 Através da elaboração dos diagnósticos e dos planos, percebemos que os 

proprietários se envolveram com a proposta, refletindo sobre o futuro que desejam para 

seus estabelecimentos turísticos. Desta forma, buscou-se contribuir para a valorização do 

processo de planejamento e gestão do turismo com base na visão dos proprietários, que no 

caso dessa pesquisa, são agricultores familiares. 

 Apesar da elaboração dos planos se constituir em uma atividade que inicialmente 

não havia sido prevista na pesquisa, o trabalho desenvolvido foi extremamente gratificante, 

pois além da análise realizada, avançamos em direção à projeção de ações futuras, algo útil 

e importante para os proprietários dos estabelecimentos pesquisados. 
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