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O município de Santana da Boa Vista localizado na metade sul do Rio Grande do Sul, possui um relevo ruiniforme 
de formas chamativas formando uma paisagem que atrai olhares. Neste sentido, o turismo pode contribuir para o 
desenvolvimento econômico do município, uma vez que tem como base a criação de infraestrutura e melhoria das já 
existentes e a utilização de mão-de-obra local, além de promover a conscientização e preservação do meio ambiente 
por parte da população local. Nosso objetivo foi identificar os potenciais turísticos, mapeá-los e fornecer subsídios 
para que a prefeitura, a secretaria municipal e as entidades vinculadas ao turismo em conjunto com a comunidade 
local construa o plano municipal de turismo. A primeira etapa foi conhecer o municipio e identificar as 
potencialidades do mesmo. Concomitante elaboramos uma tabela com os aspectos positivos (fortalezas e 
oportunidades) e os aspectos negativos (debilidades e ameaças), utilizando a matriz de debilidades, ameaças, 
fortalezas e oportunidades (DAFO) para que a mesma sirva de diagnóstico inicial das interações entre o setor 
turístico e a comunidade local. Outro questionário está sendo aplicado à população, para saber o que a mesma 
entende por ecoturismo, meio ambiente, entre outras. Tal questionário visa analisar a aceitação da população local 
em relação ao Plano Municipal do Turismo. Para o sucesso do Plano Municipal e do projeto de ecoturismo é preciso 
que todos os agentes da sociedade participem, já que estes têm diferentes interesses e perspectivas que podem 
enriquecer o projeto de ecoturismo e com isso melhorar as possibilidades e o êxito do planejamento. Portanto, a 
atividade turística tem que ser entendida como um meio e não como a solução para todos os problemas econômicos e 
sociais do município. 
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