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Resumo 

O presente artigo apresenta alguns resultados decorrentes do projeto de extensão denominado 

Turismo Regional Sustentável, desenvolvido a partir de demandas da comunidade do Distrito 

de Bela Vista, município de Passo Fundo. O objetivo desse projeto é valorizar o turismo em 

seu potencial educativo, priorizando e difundindo a diversidade cultural e biológica regional, 

promovendo uma nova alternativa econômica com preservação do ambiente. Devido a sua 

beleza paisagística e a diversidade cultural, bem como iniciativas já existentes, como é o caso 

da Reserva Maragato, Tropeiro camponês e Primaves, busca-se a implementação de roteiros 

de atividade turística sustentável, nesse distrito. O projeto é coordenado pela Faculdade de 

Economia, Administração e Ciências Contábeis, e com a contribuição do Laboratório de 

Estudos Urbanos Regionais do Núcleo de Desenvolvimento Urbano e Comunitário da 

Faculdade de Engenharia e Arquitetura e do Centro de Ciências e Tecnologias Ambientais da 

UPF (CCTAM/UPF). Como resultados preliminares apresenta-se o pré-inventário de 

potencialidades rurais e da sede do Distrito de Bela Vista, bem como propostas de atividades 

com alunos das escolas municipais e visitas a outros projetos de turismo rural como estudo de 

caso para a comunidade.  

Palavras-chave: Turismo rural. Plano de desenvolvimento sustentável. Patrimônio ambiental. 

Distrito de Bela Vista.  

 

1. Introdução  

 

Trata-se de um projeto de extensão iniciado a partir de demanda da comunidade do 

Distrito de Bela Vista, situado em Passo Fundo, desenvolvido pela Universidade de Passo 

Fundo. O objetivo desse projeto é, através da educação e troca de conhecimentos e 

informações, potencializar o turismo rural, utilizando-se da diversidade cultural e biológica 

regional e preservação do ambiente como uma nova alternativa econômica para a comunidade 

local.  

 



1.1 Caracterização da Região  

 

O município de Passo Fundo está situado no norte do estado do Rio grande do Sul, 

com área territorial de 780 km/2 e população total de 184.000 habitantes (IBGE, 2013.). Além 

da sede, o município está dividido em mais seis distritos, Bela Vista, Bom Recreio, Pulador 

São Roque, Sede Independência, Santo Antônio do Capinzal.   

A cidade média é o polo de vasta região, e sede do Conselho de Desenvolvimento da 

Produção – Corede Produção, composta por 23 municípios com área territorial total de 

6.780,9 km². Em decorrência da expulsão das populações da área rural pela mecanização 

agrícola e reestruturação fundiária, a região sofre reestruturação produtiva em nível regional, 

deslocando o foco da produção do setor agropecuário para os setores de comércio, indústria e 

da prestação de serviços [...]” (KALIL et al., 2012.).  

A intensa urbanização, ocorrida devido ao êxodo rural dos municípios da região de 

abrangência e à atração da cidade polo, tem feito com que as áreas rurais estejam perdendo 

população. O grau de urbanização do município de Passo Fundo era de 97,3%, com poucos 

habitantes nas áreas rurais.   

Para evitar o abandono das áreas rurais e a preservação do patrimônio ambiental e 

cultural, o município está buscando incentivar o aproveitamento das potencialidades para 

geração de planos de desenvolvimento sustentável baseado na atividade turística.   

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Passo Fundo prevê, dentre as 

diretrizes de desenvolvimento local, o estímulo ao turismo e às novas tecnologias como 

importante estratégia de desenvolvimento,além da descentralização das atividades econômicas 

e a integração e complementaridade das atividades urbanas e rurais. Ainda, em capítulo 

específico sobre o desenvolvimento do turismo, prevê a elaboração de um plano setorial de 

desenvolvimento do turismo local e regional; criação de rotas turísticas municipais e 

regionais; – desenvolvimento e ampliação das ofertas turísticas para os diversos segmentos, 

tais como: a) lazer; b) terceira idade; c) científico; d) negócios/eventos; e) cultural; f) 

tradicionalista; g) rural; h) ecológico. (PASSO FUNDO, 2006.).  

 

1.2 Caracterização do Distrito de Bela Vista  

 

O distrito de Bela Vista está situado na região noroeste do município e possui um total de 

479 habitantes, 221 domicílios, sendo 100 residentes na sede do distrito. O acesso ao Distrito de 



Bela Vista, a partir da cidade de Passo Fundo, pode ser feito pela rodovia RS-324, que cruza 

com a rodovia BR-285, no sentido Leste.  

Na rodovia RS-324 observam-se paisagens rurais, com vegetação nativa e áreas 

cultivadas, sendo o acesso à sede do distrito feito por estrada vicinal pavimentada com 

concreto asfáltico, distando 3,5 km da rodovia. Possui outro acesso por estrada vicinal não 

pavimentada a partir do km 135 da rodovia. No interior do distrito os acessos são feitos por 

estradas vicinais não pavimentadas.  

 

 Propriedades  

 

Propriedade com 15 hectares, para criação de ovelhas e cavalos e pastagem. Possui 

caminho pavimentado com paralelepípedo até a casa sede, entorno cercado e possui campo de 

esportes e piscina, açude, cavalariça, pomar, salão de festas. 

Ainda, propriedade com 300 hectares, situada a 6 km da sede do distrito, e em ponto 

central entre as cidades de Passo Fundo e Pontão, com bela vista para a cidade. A fazenda 

pertence à família há mais de 100 anos, tendo cerca de 90 hectares de mata nativa, lagoa e açudes, 

casas com varanda, salão com churrasqueira, pavilhão de armazenamento, e outros utensílios e 

construções rurais. 

Formada por residências de padrão médio e baixo em madeira e alvenaria tem 

equipamentos comunitários a Capela São Pedro, Praça João Salton, salão paroquial, Escola de 

Ensino Fundamental Cláudio Manuel da Costa, posto de saúde, subprefeitura, madeireira 

antiga, galpão comunitário com bar, cemitério.  

 

  Capela São Pedro  

A Capela São Pedro foi construída em 1953, está em estado regular a ruim de 

conservação, necessitando restauro. O entorno da igreja está livre com adro e praça arborizada 

em estado regular.  

 

  Primaves 

O Centro de Acolhimento de Primatas e Aves Primaves é um criadouro 

conservacionista da fauna silvestre nativa. Trata-se de organização não governamental da 

Convidas, financiada com recursos de doações e de projetos ambientais. O refúgio acolhe 

primatas e aves provenientes de cativeiros ilegais, circos, contrabando e decisões judiciais. 



Possui mais de cinco espécies de primatas, como bugios, macacos-prego, saguis; e mais de 

dez espécies de aves, como papagaios, araras, tucanos, patos e outros.  

Trata-se de uma região com potencialidade para a implementação do turismo rural, em 

razão da sua beleza paisagística e da diversidade cultural, portando resquícios de mata 

atlântica, importante bioma presente na maior parte do território brasileiro, bem como em 

razão das iniciativas já existentes, como a Reserva Maragato, Tropeiro Camponês e Primaves.  

Assim sendo, o projeto de extensão Turismo Rural Sustentável tem por objetivo buscar 

alternativas para o desenvolvimento do turismo regional sustentável do distrito de Bela Vista, 

através da criação e da potencialização de atividades existentes, possibilitando, assim, a 

geração de trabalho e renda para as comunidades locais e regionais e desenvolvendo ações 

para conservação e preservação dos recursos naturais.  

Este projeto está sendo desenvolvido junto à comunidade local, valorizando o 

potencial turístico em seu potencial socioambiental educativo, buscando promover alternativas 

econômicas com preservação do ambiente, através da implementação de roteiros de atividade 

turística sustentável, considerando as iniciativas já existentes na região.  

Por fim, o projeto em desenvolvimento atende às diretrizes e metas municipais, as 

quais não apresentamgestão e planejamento consolidados. As atividades turísticas municipais 

estão sendo coordenadas pela Fundação Zoobotânica Cultural e de Turismo da Roselândia 

(Funzoctur) e pelo Conselho Municipal de Turismo de Passo Fundo, com apoio das demais 

secretarias municipais e de órgãos estaduais.    

 

2.Desenvolvimento  

 

Segundo o Ministério do Turismo, o conceito de turismo rural ecológico é: “ o 

conjunto de atividades desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção 

agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio 

cultural e natural da comunidade”. Este tipo de turismo tem como referência a ruralidade e 

pode abranger propriedades de grande, médio e pequeno porte, como também unidades 

agrícolas consideradas tipicamente familiares (BRASIL, 2005).   

O conceito de turismo rural sustentável, ou turismo rural ecológico, nos reporta a 

noção de que ele deve explorar as potencialidades naturais, ecológicas e 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.   



Para a EMBRATUR (2003), uma atividade do ramo de turismo é classificada como 

turismo sustentável quando apresenta quatro condições básicas: a) respeito às comunidades 

locais; b) envolvimento econômico efetivo das comunidades locais; c) respeito às condições 

naturais e conservação do meio ambiente; e d) interação educacional - garantia de que o 

turista incorpore para a sua vida o que aprende em sua visita, gerando consciência para a 

preservação da natureza e dos patrimônios histórico, cultural e étnico. 

As preocupações com relação a uma forma de desenvolvimento mais sustentável se 

acirram a cada dia. As discussões se ampliam, seja na esfera acadêmica, empresarial ou 

governamental. Porém, o conceito de desenvolvimento ainda não é um consenso na sociedade, 

uma vez que se observa o surgimento de várias interpretações distintas e muitas vezes 

controversas, para isso se faz necessário uma contextualização sobre o conceito utilizado 

como base para o trabalho desenvolvido neste estudo.  

O Desenvolvimento Local ou Regional pode ser descrito como um processo endógeno 

de mudança, que leva ao dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida de 

determinada população de pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos. Para ser 

sustentável, o desenvolvimento deve explorar e mobilizar as potencialidades locais e 

contribuir para a geração de oportunidades de crescimento da economia local (BUARQUE, 

2008.).  

O desenvolvimento regional, portanto, tem uma relação muito estreita com a 

necessidade de articulação entre os diversos atores. Ressalta-se a importância da articulação 

estratégica em relação aos mesmos na medida em que tenham como objetivos as inovações 

tecnológicas e organizacionais na produção local, enfatiza a importância dos agentes 

territoriais no que tange às iniciativas de desenvolvimento local ou regional. Porém, segundo 

o autor, os gestores públicos locais e seu papel fomentador têm uma função extremamente 

importante neste processo. (LLORENS, 2001.).  

Para Buarque (2008), o desenvolvimento regional demanda mudanças institucionais 

que aumentam a governabilidade das instituições públicas locais, que inclui inclusive o 

município, formando uma relativa autonomia das finanças públicas e acumulação de 

excedentes para investimentos sociais. Tendo o exposto como base, o desenvolvimento 

regional não pode ser confundido com movimento econômico oriundo de grandes 

investimentos de capital externo, que não se internalizem na economia regional.  

Desta forma o desenvolvimento regional sustentável resulta da interação entre 

qualidade de vida dos atores envolvidos (redução da pobreza, geração de renda) a eficiência 

econômica (com agregação de valor na cadeia produtiva) e gestão pública eficiente.  



Por fim, Alburquerque Llorens (2001) cita os fatores sociais, culturais e territoriais (e 

não somente econômicos) como sendo a base para a estratégia de desenvolvimento regional, 

dando uma nova face aos conceitos até agora descritos, remetendo ao desenvolvimento 

regional sustentável.  

Palmisano e Pereira (2009) citam que o início das preocupações ambientais pode ser 

atribuído a década de 1920, em que o conceito de EconomicsofWelfaree os tributos ambientais 

sobre as externalidades são abordados tomando como base o princípio do poluidor pagador. 

Tal abordagem permitiu novas reflexões acerca da ação do homem frente à natureza e suscitou 

novos debates e estudos sobre a temática.  

Palmisano e Pereira (2009) mencionam ainda que no desenrolar da evolução histórica 

do desenvolvimento sustentável, em 1962 ocorreu a publicação do livro Primavera Silenciosa, 

da autora Rachel Carson, demonstrando as relações existentes e a vulnerabilidade da natureza 

frente às ações antrópicas.  

Para Buarque (2008), o primeiro grande impacto nas consciências se deu no final da 

década de 60 e início dos anos 70, como resultado do efeito combinado da crise do petróleo 

com a publicação do primeiro Relatório do Clube de Roma, Os limites do crescimento, em 

1969. Este relatório fez uma crítica sólida em relação a concepção tradicional de uma natureza 

inesgotável e disponível à exploração da humanidade, e mostrou também as perspectivas reais 

de esgotamento, a médio prazo, de importantes matérias primas e fontes energéticas.  

No ano de 1992, ocorreu, na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência das Nações 

Unidas de Desenvolvimento e Meio Ambiente, conhecida como Cúpula da Terra ou Rio 92, 

que mobilizou os países e a comunidade cientifica de todo o mundo. Nesta conferência, foi 

aprovada a Agenda 21, com objetivos centrais de um modelo de desenvolvimento sustentável 

e a busca de comprometimento das nações com as gerações futuras.  

Em 1995, inicia-se a negociação para o desenvolvimento de um Protocolo que acabou 

por ser assinado em 1997, na cidade de Kyoto, no Japão. O Protocolo de Kyoto é um acordo 

internacional ambiental que fixa metas específicas objetivando a estabilização do clima. Metas 

essas que estabelecem que os países industrializados signatários devam reduzir suas emissões 

de gases de efeito estufa em 5,2% entre os anos de 2008 e 2012, com base nos níveis 

observados no ano de 1990 (ROCHA, 2003; FELDMANN, 2008).  

O termo Desenvolvimento Sustentável vem sendo muito discutido e criticado nos últimos 

tempos. Trata-se de um assunto que, ainda, não foi totalmente absorvido,sendo investigado por 

especialistas e pesquisadores do mundo todo.  



O novo paradigma de desenvolvimento centrado na sustentabilidade vem concedendo 

novas perspectivas e ampliação deste campo de pesquisa no século 21 (SACHS, 2004; 

JACOBI, 2003). Sobre esse aspecto, percebe-se uma substancial importância adquirida pela 

esfera da sustentabilidade e sua aplicabilidade, que norteiam discussões diversas a respeito do 

desenvolvimento sustentável.  

De acordo com Fidelman et al. (2012), as agendas que envolvem a discussão em torno 

do desenvolvimento e da sustentabilidade se encontram cada vez mais caracterizadas por 

iniciativas das escalas regionais. Com base nesses preceitos, considera-se que essa perspectiva 

possibilita a conciliação de interesses conflitantes, como desenvolvimento econômico e 

sustentabilidade.  

Segundo Seiffert (2007), o conceito de desenvolvimento sustentável também é 

caracterizado por concepções que relevem o meio ambiente e favorece um reposicionamento 

da sociedade ao discordar das questões apenas de caráter econômico.   

Na atualidade, muito se tem discutido a respeito da importância da participação das 

comunidades no processo de planejamento e desenvolvimento turístico local.   

De acordo com Pires e Alcantarino (2008), o debate acerca da participação das 

comunidades nos projetos e programas de desenvolvimento turístico se alinha a uma profunda 

discussão da necessidade de se estabelecer e desenvolver, nos municípios turísticos, um 

grande pacto de parcerias, onde poder público, iniciativa privada e sociedade civil se unam 

para elevar a cidade a um patamar competitivo, assegurando qualidade de vida à comunidade 

local e promovendo um desenvolvimento de forma a atender as expectativas de cada autor 

(empresas, organismos públicos, ONGS, investidores externos, comunidades etc). Essa 

parceria é de fundamental importância para a formação de um capital social a ser colocado a 

serviço do desenvolvimento do turismo regional.  

O Turismo, segundo Silva (2004), se caracteriza por ser um conjunto de atividades 

produtivas, no qual os serviços têm um caráter predominante e que interessam a todos os 

setores de um país ou de uma região. O mesmo, caracterizasse por ter uma interdependência 

estrutural com as demais atividades, em maior grau e intensidade que qualquer outra atividade 

produtiva. Esta interdependência se realiza com as indústrias de transformação, com o 

comércio, com o artesanato, com os serviços públicos, com infra-estruturas, os transportes e a 

agricultura.Para o autor, o turismo se preocupa com a produção e distribuição de bens e 

serviços que tornam possíveis os benefícios esperados pelos turistas em viagem.  

 



2.1Metodologia  

   

Quanto aos procedimentos técnicos, optou-se pela pesquisa ação que, de acordo com 

Prodanov e Freitas (2013, p. 65), acontece “quando concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo”.   

Os autores salientam que este tipo de procedimento técnico ocorre quando há interesse 

coletivo na resolução de problemas ou para atender alguma necessidade.  

Para tanto, “os pesquisadores e os participantes envolvem-se no trabalho de forma 

cooperativa” (PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 66). Neste sentido, a pesquisa ação não se 

preocupa apenas com o levantamento de dados, mas sim com o desempenho de um papel 

ativo na realidade do objeto estudado. Os mesmos autores consideram que a pesquisa ação é 

uma forma de engajamento sociopolítico a serviço de causas populares.   

As ações do projeto de extensão Turismo Sustentável constituem-se em: consultoria e 

assessoria técnica e comunitária para o desenvolvimento de planejamento turístico 

sustentável.  São realizadas visitas técnicas por meio de percurso e levantamento fotográfico, 

em propriedades rurais e na sede distrital, por grupo de docentes e estudantes da UPF, 

técnicos interessados e membros da comunidade. Realizaram-se entrevistas, reuniões e 

discussão para elaboração de diagnóstico e estabelecimento de diretrizes de intervenção com 

vistas ao plano de desenvolvimento turístico sustentável do distrito  

O projeto apresenta uma proposta metodológica participativa e interdisciplinar, 

promovendo encontros e reuniões, envolvendo a comunidade local e regional, em especial 

moradores do Distrito Bela Vista. Também, promove ações para o conhecimento da realidade 

local, com a participação de grupos de estudantes e professores de diferentes cursos da 

Universidade de Passo Fundo, para a elaboração de diagnósticos e alternativas de 

desenvolvimento sustentável que visem a geração de trabalho e renda no distrito de Bela 

Vista.   

Foram visitadas diversas propriedades rurais, cujos moradores estão interessados em 

participar de processo de planejamento turístico. Há diversas outras propriedades, graneleiros 

e outras construções rurais e áreas de vegetação nativa, de cultivo e pecuária.  

As propostas que estão sendo construídas são trilhas ecológicas, gastronomia, cursos 

de formação e qualificação profissional na área do turismo sustentável, adequação de 

instalações das propriedades para recebimento de turistas, organização de associações, 



construção de roteiro para o turismo sustentável local incluindo iniciativas já existentes, como 

é o caso da Reserva.  

 

  2.2 Alguns resultados alcançados  

 

  As atividades iniciaram em 2012, a partir de solicitação da comunidade de  

Bela Vista, e contam com a participação de docentes e alunos, em especial reuniões de 

planejamento e organização de ações para a construção do plano de turismo sustentável no 

distrito de Bela Vista.  

Uma dessas ações foi a realização do levantamento de dados nas propriedades rurais, 

que buscou diagnosticar as potencialidades e as dificuldades da comunidade para a elaboração 

de uma proposta para o turismo sustentável. Foram aplicados questionários para 80 

moradores, os quais estão sendo sistematizados. Também, foram realizadas visitas em 

algumas propriedades rurais, com objetivo de conhecer a realidade do potencial turístico 

dessas.   

Outra ação efetivada diz respeito à criação Associação para o Desenvolvimento 

Sustentável do Distrito de Bela Vista, que já no início de suas atividades está em tratativas 

para a firmação de um convênio com o Município de Passo Fundo, para que alunos da rede 

municipal de ensino possam realizar visitas orientadas ao distrito, em especial o Primaves, e 

receber orientações sobre educação ambiental.  

Com base nos resultados das pesquisas, o distrito de Bela Vista apresentou 

potencialidades que podem ser aproveitadas no planejamento e formatação de roteiro turístico 

rural, são elas: Proximidade de rodovias pavimentadas, com acesso de municípios da região e 

articulação com rotas nacionais e internacionais por meio de aeroporto regional e estações 

rodoviárias em Passo Fundo e Carazinho; Proximidade de cidades com rede hoteleira, 

gastronômica e de entretenimento para apoio aos turistas e visitantes; Paisagens rurais que 

combinam campos, matas nativas, capões, lagos e açudes e propriedades rurais com potencial 

para sediar atrativos turísticos; Patrimônio histórico e cultural arquitetônico e urbanístico da 

igreja e praça; Primaves como refúgio ambiental e atração para visitantes e pesquisadores; 

Atrativos naturais com nascentes, córregos e quedas d’água, para uso como trilhas, balneário, 

contemplação, pesque pague e outros; Comunidade interessada em participar de projeto 

turístico.  

Como problemas foram identificados os seguintes: Falta de locais para hospedagem e 

alimentação de visitantes; Pouca infraestrutura de comunicação e informação; Transporte 



público precário em qualidade e quantidade; Pouca produção de alimentos para consumo e 

venda; Falta de sinalização rodoviária e turística; Baixa capacitação da população para o 

turismo.   

 

3. Conclusão  

 

O turismo é uma atividade com grande potencial para promover o desenvolvimento 

socioeconômico equilibrado. O Rio Grande do Sul representa, atualmente, a quarta maior 

economia do Brasil, contribuindo com 6,7% para o PIB nacional, atrás somente dos estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O PIB per capita do estado (19.778,39) foi cerca de 

17% superior à média nacional (R$16.917,66), o que posiciona como quinto maior no Brasil. 

Em relação à economia, dados de 2009 revelam que a atividade agropecuária representou 

9,9% da economia total do estado, a indústria 29,2%; e o setor de serviços, apresentou dados 

significativos no percentual de 60,9%.   

No que diz respeito à estrutura para o turismo, o Estado possui 1.553hotéis e 282 

outros tipos de alojamento, além disso, dispõe de 764 agências de viagens e 26 empresas 

operadoras de turismo, de acordo com levantamento da Relação Anual de Informações 

(RAIS), referente ao ano de 2010. Com relação aos meios de hospedagem, dez dos 496 

municípios do estado representam 39,78% desta concentração, sendo as principais: Porto 

Alegre, Gramado, Canela, Torres, Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo, Canoas e Santa Maria. 

Também, pode-se constatar que as agências de viagens têm uma forte concentração nos dez 

municípios, acima citados.  

Não obstante, trata-se do quarto Estado que mais recebe turistas internacionais, por via 

aérea, e o segundo Estado que mais recebe turistas internacionais por via terrestre, em razão 

das fronteiras com Argentina e Paraguai.  

(RIO GRANDE DO SUL, 2014)  

Constata-se também que no setor turístico, mesmo havendo diversos cursos de 

graduação, ainda é necessária uma maior capacitação dos profissionais envolvidos em 

atividades relacionadas ao turismo, em especial para os cargos em nível operacional, especial 

mente na região norte do estado do Rio Grande do Sul.    À medida que o turismo cresce e 

ganha importância, multiplicam-se os desafios para o gerenciamento de suas atividades 

setoriais. De um lado, a grandeza estatística dos números reunidos dá relevância às suas 

possibilidades para o crescimento econômico das destinações turísticas, enquanto de outro os 

efeitos desfavoráveis, do ponto de vista ambiental, social e cultural, alertam para a 



necessidade de repensar as estratégias de desenvolvimento, de modo que possam ser 

garantidas condições essenciais de sustentabilidade dos pólos receptivos. 

Como conclusão preliminar, constata-se que o distrito Bela Vista tem potencial 

turístico, sendo capaz de iniciar um processo de planejamento de turismo sustentável, 

envolvendo os proprietários e da comunidade local na oferta de atividades turísticas com base 

no turismo rural. Os principais aspectos que se referem à condição adequada para a 

implementação do turismo sustentável proposto são, em primeiro lugar, o auto interesse da 

comunidade local; a possibilidade de realizar parceria público-privada que possibilite as 

escolas locais já interessadas na visitação; e os agricultores, cujas propriedades foram 

visitadas e possuam interesse em investir em infraestrutura para receber os visitantes.  
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