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TURISMO NA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. Adeloni A. Fardin Filho, Lisandra M. 
Robattini, Andréa I. Goldschmidt. (Departamento de Biologia, Universidade Luterana do Brasil – 
ULBRA, Campus Cachoeira do Sul - RS) 

Hoje o turismo é uma grande fonte de renda, movimenta bilhões de dólares pelo mundo, é a base da economia de 
muitos países e na maioria das vezes é realizado em lugares paradisíacos, principalmente praias; porém, percebe-se 
que o turismo rural está começando a ser explorado com maior intensidade. Outra tendência mundial é o consumo de 
produtos ecológicos, que são mais difíceis de serem cultivados, porque são utilizadas técnicas que preservam o meio 
ambiente. No Município de Segredo – RS, Microbacia São João, existe uma pequena propriedade rural, com 43 ha, 
que foi visitada pelos acadêmicos, por estar utilizando a auto-sustentabilidade, sob orientação da EMATER/RS. Os 
proprietários Silvestre Bulegon e Gilson Silbert, estão alcançando ótimos resultados. Baseado no potencial da 
propriedade, foi proposto a realização de turismo rural, no intuito de receber visitantes para esclarecer os benefícios 
da auto-sus-tentabilidade para o meio ambiente, bem como demonstrar as técnicas auto-sustentáveis ali utilizadas. 
Foi realizado um dia de campo, onde 30 pessoas participaram de palestra proferida pelos acadêmicos, que relataram a 
importância e como se dá a auto-sustentabilidade na propriedade. Foram percorridas as instalações da propriedade, 
na qual os proprietários explicaram as técnicas ali realizadas, entre elas: adubação verde (aveia e avica), adubação 
orgânica (suínos, aves e bovinos), rotação de cultura, plantio direto (desde 1997) e utilização de defensivos 
ecológicos. O turismo rural, proporciona um ganho extra ao produtor rural, porque permite a comercialização de 
produtos aos visitantes, além de contribuir como exemplo para os produtores visitantes de outras localidades, em 
vista que essas técnicas permitem ao pequeno produtor alcançar maiores lucros, produzir alimentos mais saudáveis, 
não poluir o meio ambiente com produtos químicos e ter uma vida mais saudável. 
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