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INTRODUÇÃO 

Quando discutimos a diversificação na agricultura, tratamos de um conceito amplo e complexo. Neste 
contexto, entende-se como diversificação o exercício de mais de dois produtos na propriedade rural no 
mesmo período agrícola e não necessariamente voltada para a comercialização; e que complemente as 
necessidades básicas da família agricultora, sendo que, na existência de excedentes, possa gerar renda 
para a sua manutenção financeira (REDIN, 2012). 

A diversificação está associada às novas políticas e ações que visam buscar alternativas para a 
redução da produção de tabaco na agricultura familiar, visando, sobretudo, diminuir a dependência dos 
produtores às indústrias integradoras. Dentre as limitações estão: a falta de recursos, alternativas de 
comercialização para alimentos, infraestrutura da propriedade e armazenamento da produção.  

Em 2005, o Brasil assinou a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT). Em dois dos 
seus artigos há referências aos agricultores: no Artigo 17, onde há a recomendação para as organizações 
governamentais buscar alternativas economicamente viáveis para a substituição desta cultura e no Artigo 
18, onde há orientações sobre a necessidade de proteção do meio ambiente e da saúde das famílias 
envolvidas (RIQUINHO e HENNINGTON, 2014). Para atender tais pontos, o Estado brasileiro lançou o 
Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco, com o desenvolvimento de 60 
projetos em diversos estados, incluindo o Rio Grande do Sul. Através do extinto Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), projetos de assistência técnica e diversificação foram estimulados.  

As trajetórias das famílias no tabaco indicam a dependência das mesmas com o aparato técnico e 
comercial oferecido pelas empresas integradoras, que comercializam insumos e tecnologia aos agricultores, 
além da garantia de comercialização da produção. Tal condição influencia na complexidade em propor 
alternativas aos agricultores, uma vez que as famílias possuem receios de mudanças, que requerem 
estudos detalhados sobre todos os aspectos que envolvem a substituição de cultivos. Essa questão envolve 
também as pesquisas sobre cultura e mercados para produtos regionais.  

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo discutir sobre as dificuldades para a 
diversificação agrícola em substituição da cultura do tabaco e as alternativas que as famílias estão adotando 
para geração de renda. Este trabalho é justificado pela necessidade de discutir o papel da assistência 
técnica nas comunidades e municípios produtores de tabaco da região Vale do Rio Pardo e Centro Serra do 
estado do Rio Grande do Sul, bem como as mudanças que vem ocorrendo nas unidades produtivas e nos 
territórios em que as chamadas públicas estão sendo desenvolvidas. 

 

METODOLOGIA  
O procedimento metodológico baseia-se na identificação dos objetivos das chamadas públicas para 

diversificação da cultura do tabaco, em seguida identificar os métodos utilizados pela entidade executora de 
ATER e, por fim a coleta de informações juntos aos agricultores familiares beneficiários da Chamada 
Publica de diversificação que vem sendo desenvolvida pela Cooperativa Mista dos Fumicultores do Brasil 
Ltda (COOPERFUMOS). 
 A Cooperativa atende 880 famílias distribuídas em 6 municípios presentes no Território Centro Serra 
e 1 município no território do Vale do Rio Pardo, através da Chamada Pública 174/2013 em parceria da 
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Secretaria Especial da Agricultura Familiar. As informações coletadas inicialmente foram no cadastro das 
famílias beneficiarias, e posteriormente através do acompanhamento através de visitas nas Unidades 
Produtivas. Este trabalho ocorreu no período de março a julho de 2014 e agosto/14 a abril/2015 durante o 
primeiro ano de execução da Chamada Pública. O estudo é caracterizado como qualitativo descritivo. As 
informações coletadas foram sistematizadas através do Access, onde as informações coletadas foram 
inseridas e automaticamente sistematizadas.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Um fator limitante para a diversificação apontada pelos agricultores são os canais de 
comercialização, seguida pela falta de assistência técnica conectada com a realidade das famílias 
agricultoras. A partir dos estudos de Fagundes (2015) sobre a experiência específica da  Ater no Vale do Rio 
Pardo, realizado pela rede de cooperativas de Ater do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) da qual 
a Cooperfumos faz parte, mostra a importância da organização para superar diversos limites observados na 
execução das chamadas públicas de Ater, seja eles entre os agricultores como a apropriação de 
tecnologias, busca de autonomia e avanço do processo de diversificação de culturas, dentro da própria 
equipe técnica, como o domínio dos processos burocráticos, formação permanente e continuada técnica e 
política, ou mesmo na superação das limitações metodológicas engessados no edital, buscando o 
desenvolvimento equilibrado entre a prestação de contas dos serviços prestados e o horizonte político 
ideológico da organização (FAGUNDES, 2015). 

Foi possível verificar que fatores como comercialização, a conjuntura do tabaco, a gestão da 
propriedade e diversificação de culturas, além da redução do uso de agrotóxicos e produção agroecológica 
em busca de autonomia da família são temáticas presentes no cotidiano da maioria das famílias, porém o 
receio para a mudança e investimento em outras culturas é bastante presente nas falas dos entrevistados. 
No primeiro ano de execução da chamada, podemos verificar, também, que houve aumento/ampliação da 
produção de alimentos para o consumo interno da família, produção de alimentos para comercialização em 
feiras, inserção de novas culturas na propriedade. Ficando ainda para os dois anos seguintes que restam de 
contrato outros avanços que estão sendo verificados. 
  
CONCLUSÕES 

O desenvolvimento das chamadas contribuiu em diversos aspectos sociais nas comunidades, 
proporcionando espaços coletivos em que as famílias puderam realizar formações e encontrar-se, 
rompendo com um afastamento ocasionado pelo trabalho com a cultura do tabaco. Destacamos também 
mudanças ocorridas dentro da propriedade em relação a produção de alimentos, destinado principalmente 
ao autoconsumo das famílias e, ao despertar de uma visão mais holística em torno da agricultura, 
ocasionada por diversas formações realizadas pela entidade sobre a produção agroecológica. Por fim, são 
visíveis as mudanças ocorridas dentro das comunidades e territórios, quando consideramos aspectos 
sociais e a reinserção de culturas que não estavam mais sendo produzidas, todavia grande parte dos 
agricultores persistem com a produção do tabaco como principal fonte de renda e mantém irredutíveis 
quando se cogita a possibilidade de deixar de cultivar o tabaco, apontando como principal fator a dificuldade 
de comercializar outros produtos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa que originou o presente trabalho teve como propósito fazer uma análise das 
condicionantes para a implementação de um Organismo de Controle Social para certificação da produção 
orgânica nos projetos de assentamentos da reforma agrária de Santana do Livramento (RS).  

A produção agrícola expande o conceito de “negócio”, e passa a ser revista holisticamente como um 
saber produtivo, um modo de vida. Para Radomsky (2010), a agricultura é mais que uma forma de produção 
de alimentos, portanto somente o conjunto de procedimentos de trabalho não são suficientes para o 
andamento de suas atividades, sendo também necessário que se siga os princípios de solidariedade. Nesta 
visão, a agroecologia não é uma técnica, apesar de se utilizar de técnicas particulares para otimização do 
trabalho do agricultor, ela é uma “opção de vida”. Para o mesmo autor agricultores ecológicos constituem 
outras formas de entendimento sobre a natureza e os cultivos, além disso, suas práticas os conduzem a 
diferentes justificativas e conceituações de seu trabalho. 

Um importante instrumento de política pública, os sistemas participativos de avaliação de 
conformidade da produção orgânica brasileiros propiciam novos horizontes ao universo dos agricultores 
familiares, sendo capazes de imprimir uma nova dinâmica de desenvolvimento local, alicerçada, no que 
poderia ser denominado de “institucionalização da confiança” (BECKER; ANDERSSON; MEDEIROS 2012). 

O objetivo geral do artigo foi identificar os desafios e possibilidades para a criação de uma 
Organização de Controle Social para a regularização da produção orgânica por parte dos agricultores 
familiares da reforma agrária. Para alcançar o objetivo traçado foi realizado um estudo de caso, com 
entrevistas não-estruturadas realizadas com interessados em fazer parte do grupo de regularização 
participativa de produção orgânica e três representantes da extensão rural (Coptec, Emater e UERGS) que 
atuam em ações assistência técnica e em projetos de extensão junto aos assentados. 
 
METODOLOGIA 
 

Na pesquisa que gerou esse artigo foi realizado um estudo de caso com os agricultores familiares 
Assentados da Reforma Agrária e instituições envolvidas no processo de Certificação de Controle Social por 
parte dos agricultores de Santana do Livramento (RS). A técnica de coleta de dados para alcançar os 
objetivos traçados foi a entrevista não-estruturada realizada com membros da extensão rural, que presta 
assistência técnica aos assentados, com um membro da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, 
instituição que também tem atuado em atividades de extensão com tal propósito e com um grupo de sete 
agricultores que possuem produção orgânica e tem interesse em participar do grupo de Certificação de 
Controle Social. 

De acordo com Gil (2002) o estudo de caso consiste em um estudo profundo de um ou poucos 
objetivos, de modo que permita seu amplo e detalhado conhecimento. Quanto à abordagem da pesquisa o 
estudo foi definido como qualitativo, já que essa não se preocupa com representatividade numérica, mas, 
sim com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc., concentrando-
se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais (CÓRDOVA; SILVEIRA, 2009). Essa 
pesquisa caracterizou-se como exploratória, já que essa pode proporcionar uma maior familiaridade com o 
problema analisado, o que pode torná-lo mais explícito. A forma de coleta de dados se deu através de 
entrevistas não-estruturadas através das quais o entrevistador tem liberdade para desenvolver qualquer 
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situação em qualquer direção que considere adequada, em geral as perguntas são abertas e podem ser 
respondidas dentro de uma conversação informal (LAKATOS;  MARCONI, 2003, p. 197). A técnica de 
análise dos dados se deu através de análise de conteúdo na modalidade análise temática que se inicia pela 
leitura das falas, e que no caso deste estudo será relacionado com o referencial teórico (CÓRDOVA; 
SILVEIRA, 2009). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os principais resultados da pesquisa demonstraram que os principais desafios a serem superados 
pelos agricultores Familiares da Reforma Agrária são: a) Como manter a produção orgânica diante da 
grande produção de soja com aplicação constante de agrotóxicos; b) Dúvidas quanto aos elementos que 
conformam um sistema orgânico de produção; c) Estabelecimento de uma relação de confiança entre o 
grupo que fará parte da certificação; d) um maior acompanhamento durante a produção dos produtos 
orgânicos; e) o melhoramento da estrutura viária para escoar a produção. As possibilidades para que o 
Organismo de Controle Social seja implementado são: a) A produção orgânica já praticada pelos 
agricultores; b) uma latente preocupação com a própria saúde e do ambiente que estão inseridos; c) a 
confiança depositada na universidade envolvida no projeto. 

Já para os envolvidos na extensão rural (Coptec, Emater e UERGS) o maior desafio é auxiliar na 
superação das dificuldades relatadas pelos agricultores ao adotar um Sistema Orgânico de Produção. 

Quando esses desafios forem superados os agricultores Familiares da Reforma Agrária poderão 
expandir a produção de acordo com seus saberes tradicionais o que pode gerar desenvolvimento e 
liberdade de escolha o que para Sen (2010), a perspectiva baseada na liberdade apresenta uma 
semelhança genérica à preocupação comum com a “qualidade de vida”, a qual também se concentra no 
modo como as pessoas vivem (talvez até mesmo nas escolhas que tem), e não apenas nos recursos ou na 
renda de que elas dispõem. 

 
 
CONCLUSÕES 
 

Diante dos resultados obtidos na realização do trabalho, identificaram-se inúmeros desafios e 
algumas possibilidades para a criação de uma Organização de Controle Social para a regularização da 
produção orgânica por parte dos agricultores familiares da reforma agrária.  Acredita-se que a superação 
dos desafios ora encontrados esteja condicionada ao uso do capital social e do interesse em fazer parte da 
OCS. As motivações detectadas extrapolam os interesses financeiros. Igualmente, se apresenta  como uma 
estratégia de enfrentamento frente ao avanço da monocultura nos assentamentos, algo que vem causando 
dependência econômica, problemas de saúde entre os agricultores e privação da liberdade. 
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INTRODUÇÃO 

 
Com a modernização da agricultura, os serviços de assistência técnica e extensão rural foram 

ofertados com o foco na produtividade dos cultivos e nos mercados de exportação. Neste período (meados 
da década de 50), a agricultura familiar não consistia como alvo nos programas e das políticas 
governamentais. Somente a partir da década de 1990 que o Estado brasileiro reconheceu a agricultura 
familiar como categoria social e consolidou-a como importante ator no processo de desenvolvimento rural, 
por meio da criação de políticas públicas. Neste mesmo período, o debate acadêmico e político destacava a 
necessidade de reformular a assistência técnica e extensão rural, tornando-a mais próxima à realidade 
heterogênea dos agricultores familiares. Porém, os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) 
é ainda, um dos principais desafios ao desenvolvimento rural, especialmente porque precisam reunir 
instrumentos e ações para manter os agricultores no campo.   

Assistência técnica é um trabalho de orientação aos agricultores de maneira mais pontual, visando 
principalmente à resolução de problemas relacionados com a produção (ASBRAE, 2012). Já a extensão 
rural é mais ampla, porque envolve troca de saberes, onde as decisões são tomadas em conjunto, ou seja, 
é uma interface dos conhecimentos técnicos (agrônomos) e empíricos (agricultores). A nova dinâmica da 
extensão rural exige dos agrônomos e agentes de desenvolvimento a adoção de instrumentos e técnicas de 
comunicação, que está relacionada à construção social da agricultura (FREIRE, 1971).  

Partindo desse contexto, o presente trabalho tem como principal objetivo analisar a realidade de 
uma família (agricultores familiares) no que diz respeito à descrição sobre os serviços de assistência técnica 
recebida.  
 
METODOLOGIA 
 

O trabalho foi realizado no período de Setembro a Novembro de 2015. A pesquisa é caracterizada 

como qualitativa-descritiva, que teve como foco um estudo de caso, com aprofundamento e detalhamento 

de uma situação específica e particular. Os dados foram coletados de forma primária, com o uso de um 

formulário semiestruturado, composto por questões com o foco sobre o perfil da família, suas demandas e 

necessidades e sobre a avaliação dos serviços de assistência técnica e extensão rural recebidos. Como 

técnica complementar de coleta de dados foi utilizado o diagrama de Venn. Tal técnica consiste em 

identificar e descrever as instituições, organizações e pessoas que estão próximas ou distantes da família 

analisada, tendo em vista perceber as influências de uma série de atores no processo de extensão rural. O 

diagrama de Venn é uma técnica de metodologia participativa, que busca criar um ambiente propício ao 

desenvolvimento do diálogo do técnico com os agricultores. Assim, tal técnica permitiu explorar o ambiente 

interno e externo da comunidade, identificando e caracterizando as relações com as instituições e grupos 

existentes, facilitando a comunicação agricultor-técnico e a complementação da análise (KUMMER, 2007). 

Os dados foram analisados de forma qualitativa e descritiva, utilizando os relatos da família e as suas 

percepções sobre a assistência técnica e extensão rural.   

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A família analisada é composta por quatro membros, sendo que destas, dois desenvolvem 
atividades produtivas geradoras de renda monetária. A propriedade fica localizada no distrito de Taboão, 
zona rural de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. A família arrenda quinze hectares, não são utilizados 
agrotóxicos e adubos químicos, sendo considerada, portanto, uma produção orgânica. Segundo relatos da 
família, a produção ainda não tem certificação orgânica devido à burocracia do sistema. A propriedade 
destina sete hectares para a produção animal, quatro hectares para a cana-de-açúcar, para processamento 
em agroindústria própria, três hectares de reflorestamento e uma hectare com produção diversa, como: 
hortaliças, mandioca e batata doce.  

A propriedade era historicamente produtora de tabaco convencional, na qual realizou a transição 
para a produção de tabaco orgânico. Observa-se que devido às intempéries climáticas e a uma 
contaminação do tabaco através do adubo, os agricultores realizaram a diversificação da propriedade. Para 
essa tomada de decisão sobre a diversificação, a família considerou a possibilidade de proporcionar uma 
maior qualidade de vida, renda e segurança alimentar para seus filhos. Entende-se assim, de acordo com 
(REDIN,2012) que: “A diversificação para o consumo fortalece o atendimento das necessidades familiares, 
contribuindo para que o excedente possa ser redistribuído nas relações pessoais como produtos de troca ou 
de venda”. 

Nesta perspectiva a família participa do “Grupo Folha Verde”, onde uma rede de famílias produtoras 
orgânicas comercializam seus produtos em feiras locais. Sobre a assistência técnica, a família recebe 
auxílio somente da EMATER-RS e estão satisfeitos com a prestação de serviço, elogiando o agrônomo da 
localidade por proporcionar o diálogo e não impor conceitos, realizando a troca de conhecimento. Os 
agricultores ainda mencionaram que este diálogo é essencial na produção orgânica, já que, os 
conhecimentos ainda estão em fase de construção.  

Observa-se que a propriedade localiza-se próxima aos latifundiários, que cultivam principalmente 
soja, milho e arroz, desta forma esta proximidade com a família torna-se prejudicada, pela contaminação 
dos agroquímicos utilizados nestas. Ressalta-se então que com a análise a partir do Diagrama de Venn, 
(planejamento organizacional) os vizinhos, as vias de acesso e a Prefeitura Municipal, estão mais distantes 
da propriedade, causando transtornos e dificuldades no escoamento da produção e auxilio de máquinas e 
implementos agrícolas, provenientes da prefeitura. Contudo, a EMATER-RS, Grupo Folha Verde e a escola 
dos filhos são as instituições mais próximas.  

 
 
CONCLUSÕES 
 

Com base nos resultados, é possível afirmar que a família analisada identifica como importante a 
assistência técnica, esta dialoga com a atividade rural, respeitando os saberes dos agricultores. Essa 
mudança de produção agrícola observada está atrelada as finalidades dos agricultores, que perceberam a 
produção orgânica como um processo em construção, exigindo a troca de saberes entre os técnicos e 
produtores envolvidos. Neste sentido, os agricultores estão buscando inovações por meio da busca de 
novos conhecimentos na produção orgânica, tendo em vista dinamizar e diversificar as suas atividades. 

Como objetivos futuros, a família pretende ainda ampliar a sua agroindústria e realizar o turismo rural 
na propriedade. Destaca-se ainda que exista falta de incentivo governamental para a certificação orgânica, 
sendo este um dos principais limitantes para o desenvolvimento dessa produção.   
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INTRODUÇÃO 
 

Com o chamado novo ruralismo, o produtor rural está deixando de somente produzir a matéria-prima, 
e descobrindo as potencialidades de realizar outras atividades agrícolas e não agrícolas, através da 
pluriatividade ou diversificação das práticas (CRUZ, 2012). Graziano da Silva (2002) diz que o novo rural 
incorporou atividades até então consideradas como hobbies ou pequenos empreendimentos, 
transformando-as em negócios rentáveis: multiplicam-se os “pesque-pague”, os sítios de lazer, as casas de 
campo, fruticultura, floricultura, além de uma série de serviços, como restaurantes, clubes, hotéis-fazenda, 
etc. Este modo de desenvolvimento rural acaba criando novos produtos e serviços e, consequentemente, 
desenvolvendo novos mercados (KAGEYAMA, 2004). 

O Turismo Rural surge neste cenário e promove opções de complementação de renda das 
propriedades rurais aos produtores, constituindo uma importante alternativa para o desenvolvimento 
regional e para a conservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental (DIAS, 2003). No Brasil, a 
visitação a propriedades rurais recentemente passou a ser considerada uma atividade econômica e 
caracterizada como atividade turística. Quando as atividades de turismo são planejadas e executadas 
dentro dos princípios e conceitos da sustentabilidade, fortalecem a cultura local e regional preservando a 
identidade social, promovendo a diversidade cultural das comunidades, grupos e regiões e motivando as 
pessoas (BRASIL, 2007). 

Dentro deste contexto, o objetivo desta pesquisa foi apresentar as atividades de Turismo Rural 
desenvolvidas em Santana do Livramento, RS, Brasil, levando em consideração a sustentabilidade, e como 
estas ações podem promover o desenvolvimento rural da região. 
 
METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa possui natureza empírica, de abordagem qualitativa, e caráter exploratório-
descritivo. Buscando uma análise inicial das práticas de Turismo Rural no município gaúcho de Santana do 
Livramento, RS, utilizou-se como método o estudo de caso múltiplo, realizado nas propriedades rurais 
pioneiras em Turismo Tural: a Estância da Glória e a Fazenda Palomas. A técnica de coleta de dados se deu 
por entrevistas semiestruturadas com os proprietários das propriedades rurais em visitas realizadas no local 
do objeto de estudo. Os dados coletados foram analisados por meio da análise de conteúdo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A Estância da Glória iniciou suas atividades em 1917, é uma propriedade rural familiar, tendo como 

atividade principal a pecuária. Atualmente pertence a seis irmãos, sendo gerenciado por um deles, o Sr. Luiz 
Carlos Santana, que arrendou as demais partes. Localizada na região dos Cerros Verdes, uma área de 
reserva ambiental no interior do município de Santana do Livramento, à 20 km do centro da cidade. 

A Estância promove atividades de Turismo Rural desde 1995, inicialmente com algumas atividades de 
visitação mais voltadas para a pecuária, como cavalgadas, arremates, jantas e turismo de contemplação da 
natureza. Segundo o entrevistado, foi somente em 2005, na busca de alternativas de renda para a 
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propriedade, que se iniciou de uma forma mais ordenada e planejada o processo de efetivação e 
formalização da prática do Turismo Rural na Estância, com investimentos em infraestrutura e qualificação. 

A Fazenda Palomas foi fundada em 1897, localizada na Vila Pampeiro, zona rural de Santana do 
Livramento. É uma empresa familiar que atualmente é administrada pela quarta geração da mesma família 
e a sua atuação com o Turismo Rural começou em 1995 com o atual proprietário Atilio Ibargoyen. A 
atividade da Fazenda é vista como uma diversificação de atividades, que tem como suas principais a cultura 
de corte, ovinocultura, equinocultura. 

O Turismo Rural na Fazenda Palomas acabou sendo implantado como uma atividade auxiliar de 
renda, complementando as demais atividades da empresa. A Fazenda Palomas trabalha com a 
hospedagem de turistas conforme os dias em que caiam os feriados, e possui como atrativos o manejo de 
animais, as plantações, a gastronomia, degustação de vinhos e visitação às vinícolas. 

A prática de Turismo Rural promove a sintonia entre a convivência das pessoas com a natureza, assim 
deve ser realizada com responsabilidade ambiental e sociocultural. Na Estância da Glória, a água que 
abastece a propriedade é encanada e tratada. As águas servidas são destinadas às fossas, construídas 
com orientações dos órgãos fiscalizadores, seguindo a legislação. A energia é fornecida pela AES-Sul 
Distribuidora Gaúcha de energia, sem outras fontes de geração de energia consideradas ambientalmente 
mais adequadas e sustentáveis. 

Com relação à destinação do lixo produzido na Estância da Glória, existe uma lixeira compartilhada 
com outros moradores da região que fica no início da estrada de chão, há 12 km de distancia da 
propriedade, para então ser recolhido pela prefeitura municipal. Não há outras formas de destinação dos 
resíduos, nem reaproveitamento ou reciclagem. 

Alguns alimentos servidos são produzidos na própria Estância da Glória, que é autossuficiente em 
carnes (bovina e ovina), leite, ovos e algumas hortaliças. Produz geleias, sendo a geleia de pimentão um 
produto comercializado no local e muito procurado pelos turistas. Apenas o mel é recebido através de uma 
parceria com apicultor da vizinhança.  Os peixes pescados no arroio pelos visitantes são preparados e 
consumidos nas refeições.  

Na Fazenda Palomas, o consumo de água é realizado com água das chuvas recolhida pelas calhas, e 
armazenada em um grande reservatório, e com água de poço artesiano, natural do Aquífero Guarani. Outra 
prática realizada citada é a utilização de fogão a lenha com serpentina, assim a água dos banhos é 
aquecida pelas lenhas que aquecem as comidas no fogão. 

O lixo gerado na Fazenda Palomas é recolhido, sendo realizada a separação do lixo orgânico do 
inorgânico. Os resíduos inorgânicos, composto por vidros, latas e papéis, são levados para a cidade e 
entregue nas empresas de reciclagem, evitando, desta forma, a contaminação dos lençóis freáticos. Já os 
resíduos orgânicos, como restos de cascas e comidas são utilizados para fazer comida para os porcos. O 
tratamento de esgotos é realizado com vários sistemas de fossa com filtro. 

 
CONCLUSÕES 
 

Acredita-se que o Turismo Rural na Estância da Glória pode ser considerado como uma prática 
planejada e promovida com o objetivo de proporcionar ao turista uma melhor qualidade de vida. 
Aproveitando-se da natureza da região, dos costumes típicos, da gastronomia gaúcha e das tradições do 
Pampa, constata-se que a Estância da Glória e a Fazenda Palomas atendem os anseios do turista em 
conhecer o rural e vivenciar o que o lugar oferece, tornando-se uma atividade viável e de complementação 
de renda. 

Com relação à questão ambiental e da sustentabilidade, constatou-se que há uma preocupação na 
manutenção de áreas verdes, a preservação da fauna e flora, dos recursos hídricos, porém algumas 
práticas ainda desconsideram o tema. Verificou-se em uma das propriedades a falta de um descarte e 
destinação mais adequada dos resíduos sólidos, a falta de reaproveitamento de águas e uso de outras 
fontes de energias renováveis. Além disso, os proprietários acreditam na importância do cumprimento à 
legislação e à fiscalização ambiental brasileira, mostrando-se preocupados com as questões ambientais e 
com a sustentabilidade. 
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INTRODUÇÃO 

 
O turismo é um setor de representatividade mundial, capaz de desenvolver regiões, fomentando a 

criação de novos postos de trabalho, qualificação do capital social local e aprimoramento dos produtos e 
serviços da região, devido as exigências do mercado consumidor (SEVERINO; TOMASULO, 2012). 
Considerando os benefícios que envolvem o turismo, países como o Chile (ZAMORA; BARRIL, 2007), Nova 
Zelândia (CHARTERS; ALI-KNIGHT, 2002), Austrália (HOJMAN; HUNTER-JONES, 2012) e Brasil (MTUR, 
2010) têm encontrado na promoção das especificidades locais uma alternativa para atrair novos turistas 
através da criação de roteiros turísticos. A criação e desenvolvimento deste tipo de oferta turística 
pressupõe a participação de agentes do poder público, empresários e comunidade, unindo esforços para 
desenvolver e promover o atrativo turístico (DREHER; SALINI, 2008). Neste sentido esta pesquisa foi 
elaborada com o objetivo de: analisar a participação das organizações locais no planejamento e promoção 
do roteiro turístico Ferradura dos Vinhedos na cidade de Santana do Livramento/RS, visando contribuir para 
a melhoria da oferta constituída e trazendo novas observações no que se refere a roteiros turísticos 
brasileiros. 

 
METODOLOGIA 
 

Com o método de estudo de caso, de abordagem qualitativa e descritiva, a técnica de coleta de da-
dos utilizada constituiu-se de um roteiro de entrevistas semiestruturado, aplicado através da técnica de se-
leção de sujeitos bola de neve. O primeiro indivíduo entrevistado foi sugerido pela Secretaria de Turismo do 
Município, de forma que as entrevistas ocorreram até a saturação desta rede de indicações, caracterizando-
se por uma amostra não probabilística. O roteiro de entrevistas elaborado pelos autores, continha 20 per-
guntas criadas com base na literatura do Ministério do Turismo do Brasil. Durante a coleta de dados, foram 
contatados 21 indivíduos, sendo que 13 se dispuseram a participar da entrevista. As entrevistas realizadas 
foram gravadas e transcritas, de maneira a conseguir uma maior riqueza de detalhes. A análise dos dados 
consistiu no que Martins e Theóphilo (2009) apresentam por análise descritiva dos dados, onde foram sele-
cionados trechos dos depoimentos dos sujeitos entrevistados para cada questionamento e cruzados com a 
bibliografia correspondente utilizada no referencial desta pesquisa, de maneira a verificar a proximidade e / 
ou distanciamento das respostas com a teoria. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Verificou-se que durante o processo de construção do roteiro turístico foi construído um Comitê de 
Planejamento Gestor com a intenção de agrupar os atores necessários e interessados para o 
desenvolvimento sustentável do roteiro (MTUR, 2007), que segundo o Entrevistado 3 envolvia uma série de 
organizações interessadas, como o SENAC, CDL, hotéis, vinícolas, agroindústrias, entre outros, porém, 
uma falha evidenciada neste processo foi a falta de nomeação de coordenadores para cada grupo de 
trabalho (Entrevistado 1), assim, as metas propostas foram perdidas ao longo do tempo e não haviam 
responsáveis para serem cobrados (Entrevistada 8). Na percepção de alguns entrevistados, durante o 
processo de planejamento e desenvolvimento do roteiro as organizações começaram a contrair as suas 
participações devido a um “Jogo de interesses, disputas de vaidades. E aí algumas pessoas foram deixando 
de ir e se discutia muito [...] e se terminou assim infelizmente” (Entrevistado 8), entretanto, segundo Gorni e 
Salini (2008), seria justamente esta parceria entre as atividades públicas e privadas que fomentariam uma 
oferta atrativa ao turista, envolvendo a infraestrutura e segurança fornecida pelos entes públicos e o manejo 
das atividades e atrações turísticas fornecidas pelos entes privados. 

A construção de um roteiro turístico em Santana do Livramento - RS oportunizou a crença de um 
desenvolvimento pautado no potencial turístico da região (Entrevistado 6), indo ao encontro das percepções 
de Hojman e Hunter-Jones (2012) e de Mitchell et al. (2012) quanto a contribuição para a prosperidade 
econômica e social e desenvolvimento regional. Contudo, os entrevistados relataram uma queda na 
intensidade da divulgação do roteiro com o passar do tempo, podendo ter relação com a falta de incentivos 
e interesse público e privado no trajeto, o que conforme o Entrevistado 1 ocorre pela falta de visão das 
organizações privadas locais, que se alicerçam no turista sazonal de compras, enquanto que o setor público 
não demonstra acreditar em um novo potencial para cidade, tendo em vista a falta de iniciativas, que 
abrangem questões não somente econômicas, já que os entrevistados também relataram a falta destes 
representantes nas reuniões para tratar do desenvolvimento do roteiro turístico (Entrevistado 7; Entrevistado 
8). Por fim, destaca-se que para a sustentabilidade e melhoria do trajeto é necessária conscientização da 
importância do roteiro turístico para o desenvolvimento da cidade, geração de renda para a sociedade e 
empresas, bem como visibilidade do Município, atraindo turistas e investidores para a região. Para que este 
processo ocorra de forma eficaz, é importante que seja desenvolvido um trabalho em conjunto com os 
atores públicos e privados, de forma a verificar as etapas percorridas durante o processo de construção do 
roteiro e corrigir eventuais falhas, projetando melhorias e valorizando a promoção do roteiro. 
 

CONCLUSÕES 
 

O roteiro turístico da Ferradura dos Vinhedos está em seu processo de amadurecimento e como ou-
tros trajetos necessita de melhorias para atrair seu público-alvo. Considerando que a cidade não possui a 
cultura de criar produtos turísticos é necessário rever o processo de construção e desenvolvimento do rotei-
ro, em conjunto com o pilar de sustentação que envolve agentes públicos, privados e comunidade, para que 
a oferta atenda as reais expectativas dos clientes e atores envolvidos. O processo de promoção do roteiro 
também deve ser revisto e realizado com maior eficácia por todas as organizações envolvidas direta ou 
indiretamente no trajeto, para que assim projete maior influência sob a percepção do turista. 
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