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INTRODUÇÃO

Devido aos  acentuados  processos  de desenvolvimento e  crescimento populacional,
muitas  pessoas  necessitam  reconectar-se  com  os  ambientes  rurais.  Pois  trocar
paisagens  urbanas,  pelas  rurais,  auxilia  no  combate  ao  stress,  sendo  relevante  a
realização de atividades ecoturisticas, pelos inúmeros benefícios apresentados, como
psicológicos,  sociais,  econômicos,  culturais  e  principalmente  pela  valorização  e
preservação dos ambientes rurais. Benefícios que contribuíram para o surgimento de
novas  iniciativas  no  turismo  rural,  visando  alavancar  economicamente  este  ramo
(SILVEIRA,  2001;  MOLETTA;  GOIDANICH,  1999).  O  mercado  econômico  passa  por
inúmeras transformações como a diminuição da empregabilidade no ambiente rural,
assim,  o  ecoturismo,  mostram-se  como  uma  alternativa  eficiente  na  geração  de
emprego e renda, auxiliando na permanência dos moradores rurais (SILVEIRA, 2001;
CAMPANHOLA; GRAZIANO DA SILVA, 2000). 
    

DESENVOLVIMENTO:

Os  problemas  no  ambiente  rural,  cresceram  ao  longo  de  anos,  devido  as  ações
inadequadas em relação ao plantio, sendo necessário atualmente buscar alternativas
para desenvolver de modo sustentável, e assim consequentemente melhorar a vida no
campo  (CHONCHOL,  2005).  Pois  a  renda  familiar  apresenta-se  muitas  vezes
insatisfatória, lhes fazendo migrar para a zona urbana ou buscar novas opções para



complementar  a  renda  fora  da  propriedade,  tais  mudanças  na  renda  familiar,
mostram, que as atividades agrícolas, já não são suficientes para fornecer toda renda
aos  agricultores  (GRAZIANO  DA  SILVA;  DEL  GROSSI;  CAMPANHOLA,  2002).  Deste
modo, surgem as atividades ecoturisticas, recente perspectiva turística que se mostra
em  crescente  expansão,  contemplando  o  setor  econômico,  importante  para  a
comunidade  local,  auxiliando  na  geração  de  emprego  e  renda,  benéfico  para  o
desenvolvimento local e regional. (ELESBÃO, 2000; LIMA; TREDEZINE; MAIA, 2007).
Na atualidade é necessário, tornar o ambiente rural um local de dimensões amplas,
não  somente  voltado  para  a  agricultura,  mas  para  o  desenvolvimento  e
sustentabilidade, valorizando as tradições e culturas locais, sendo consequentemente
uma  ótima  estratégia  para  preservação  do  ambiente  rural/natural  (GRAZIANO  DA
SILVA;  GROSSI;  CAMPANHOLA,  2002).  O  ecoturismo,  turismo  rural,  natural  ou
ecológico, exerce significativa relevância na sociedade pela multiplicação de vivências,
experiencias  e  relações,  importantes  para  preservação  da  herança natural,  resgate
cultural e social (LIMA; TREDEZINE; MAIA, 2007). É valido ressaltar que o ecoturismo
visa  resgatar  o  homem  com  a  natureza,  deste  modo,  as  atividades  devem  ser
sustentáveis, ou seja, com o mínimo de impactos aos bens naturais, sensibilizando em
prol  da  preservação  dos  ambientes  rurais/florestais  (MOLETTA;  GOIDANICH,  1999;
SILVEIRA,  2001).O  turismo,  é  baseado  na  apreciação,  sendo  a  implantação  de
atividades  ecoturisticas,  o  reconhecimento  dos  atrativos  paisagísticos  do  local,
reconhecendo a capacidade natural do ambiente. 
Os  fatores  atrativos  aos  visitantes  seriam  paisagens  exuberantes  e  pouco
alteradas/impactadas  pelo homem, com presença de fauna e flora  diversa.   Nessa
perspectiva turística, as atividades no meio rural, devem ser valorizadas, preservando a
história  local,  através  de  atividades  de  recreação  e  lazer  como  as  trilhas  para
observação  da  imensidão  paisagística  destes  ambientes  rurais.  (LIMA;  TREDEZINE;
MAIA, 2007).

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
Ressaltamos o potencial turístico no ambiente rural, como uma alternativa econômica
que  pode  auxiliar  na  qualidade  de  vida  das  famílias  de  agricultores.   A  atividade
turística representa uma potencialidade e chance para o ambiente rural  prosperar.
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