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Introdução 

O conceito de Turismo Rural Sustentável nos leva a idéia de que ele deve 

explorar as potencialidades naturais e ecológicas produtivas da área em que será 

realizado. O desenvolvimento desta atividade pressupõe, assim, um planejamento 

integrado com as condições ambientais e potencialidades econômicas locais, ou 

seja, com a noção de desenvolvimento sustentável. 

Com esse pensamento o roteiro turístico Rota das Salamarias estabelece o 

turismo rural como fator de desenvolvimento rural sustentável, por duas razões, a 

necessidade que o produtor tem de diversificar suas fontes de renda e agregar valor 
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ao seu produto, e a vontade dos moradores urbanos de reencontrar suas raízes, 

conviver em harmonia com a natureza, costumes, das pessoas do meio rural. Isso 

traz vantagens a todos envolvidos, ao visitante que além de passar um dia agradável 

consegue ainda adquirir produtos de preço e qualidade muito bons, e o produtor 

agrega com o turismo rural uma nova fonte de renda a propriedade.   

 

Objetivos 

O objetivo desse trabalho é demonstrar a importância do turismo rural na 

busca da sustentabilidade sob o ponto de vista econômico, social, cultural e 

ambiental para os proprietários que fazem parte da Rota das Salamarias, bem como 

disponibilizar novas alternativas de geração de renda, equidade social aliado a 

preservação ambiental e das características culturais e arquitetônicas características 

da região.        

 

Metodologia 

A elaboração do trabalho passou por algumas fases principais que incluíram 

desde a relevância da escolha do tema a sistematização dos resultados. Após 

definido, o primeiro passo foi a escolha da bibliografia que seria utilizada na 

elaboração do referencial teórico que dá a sustentação acadêmica ao trabalho. 

Após, foi realizado o levantamento da bibliografia referente a Rota disponível sob a 

forma impressa e em vídeo com o Poder Público Municipal. Na próxima fase, foram 

realizadas visitas a campo nas propriedades, conversa informal com os produtores 

envolvidos e pessoas estratégicas entre elas o consultor da Rota das Salamarias e 

dos Cominhos de Pedra de Bento Gonçalves o arquiteto Fernando Oltramari. Em 

seguida os dados levantados foram organizados e elaborados os resultados finais 

atendendo os objetivos propostos.                          

 

Resultados 



Na perspectiva econômica, a Rota trouxe aumento geral nas vendas dos 

produtos, quando o produtor passa a investir na ampliação e melhoria das estruturas 

da propriedade e também com melhorias na produção, a fim de suprir a demanda 

que cresce na medida em que o projeto vai sendo conhecido pela comunidade. 

Renda essa que é obtida através de uma atividade limpa e ecológica que é o turismo 

rural. Na questão ambiental a Rota trouxe mudanças no conceito de preservação e 

manejo dos recursos naturais, no embelezamento das propriedades, a preservação 

da vegetação original existente, para que o visitante se sinta de fato num ambiente 

diferenciado e sinta vontade de retornar. Esse projeto turístico promove um resgate 

na cultura através da preservação das características originais da arquitetura, 

restaurando imóveis que até pouco tempo atrás eram demolidos, substituído por 

novas construções, valorizando assim a cultura dos imigrantes que serve de 

estímulo para esse projeto, num resgate da auto-estima e identidade cultural. Já a 

sustentabilidade cultural pode ser notada no culto as tradições e costumes da etnia 

italiana que vão sendo preservados e repassados as gerações na família. 

 

Conclusão 

A busca da sustentabilidade em todos os níveis se faz com ações e 

programas que promovam o crescimento, promovam participação direta dos 

envolvidos aliada a preservação ambiental, fator fundamental na atualidade. Este 

trabalho procurou mostrar a busca da sustentabilidade sob os diferentes níveis 

através do turismo rural, uma atividade “limpa” e que está em expansão e que 

demonstrou ser uma experiência que atinge os objetivos propostos, promovendo 

mudanças no panorama rural dessa região.  

 

Fotografia 01 – Produção de erva mate artesanal em uma das propriedades 

da Rota 



  

Fotografia 02 – Roteiro turístico Rota das Salamarias 

 

 

 


