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RESUMO 
 
O objetivo principal desse trabalho foi propor roteiros ecoturísticos na região do 
Açude Gargalheira, município de Acari/RN. Para tanto, foram demandados esforços 
na realização do inventário da oferta turística local, esse restrito apenas aos 
atrativos naturais, alvo principal desse estudo. Porém, também foi realizado um 
levantamento da infraestrutura de apoio e turística do município, em virtude disso, 
foram utilizados os formulários do projeto Inventário da Oferta Turística (INVTUR) do 
Ministério do Turismo (MTUR) como base metodológica para esta fase da pesquisa. 
Através deles puderam ser identificados os atrativos turísticos em potencial que 
passaram pelo processo de hierarquização e os elementos de apoio que compõem a 
oferta de produtos e serviços do município. Posteriormente, na segunda fase da 
pesquisa, foi dado início ao processo de hierarquização dos atrativos turísticos 
inventariados, estabelecida a potencialidade e representatividade que cada um 
possui e construído um ranking dos mesmos de acordo com a pontuação que 
alcançaram na avaliação. A metodologia utilizada para realização desse processo foi 
a proposta pelo MTUR (2011) adaptada do Centro Interamericano de Capacitação 
Turística (CICATUR). Além disso, também foi analisado o perfil dos turistas e 
visitantes em Acari com intuito de identificar as características da demanda. Com a 
caracterização da demanda, o planejamento turístico público municipal, além das 
entidades privadas, podem realocar e otimizar os recursos financeiros para 
satisfazer melhor o fluxo de visitantes, formado principalmente por pessoas que 
viajam a trabalho e costumam pernoitar na cidade, além de criar políticas e 
mecanismos para tentar diversificar o atual perfil de turistas e reduzir a 
sazonalidade, aproveitando de maneira sustentável os recursos naturais que 
existem em abundância e diversidade no município. Foram formatados dois roteiros 
ecoturísticos, compostos pela visitação de cinco diferentes localidades, as serras 
que circundam o Açude Gargalheira. São contempladas várias atividades, desde 
interpretação do ambiente natural, trilhas a pé e de bicicleta, rapel, escalada, banho 
em poços naturais, visitação de sítios arqueológicos, interação com a comunidade 
local através da observação e vivência de suas práticas cotidianas, entre outras. A 
proposição de roteiros ecoturísticos torna-se uma alternativa viável para a 
diversificação da oferta e fluxo turístico no local, além de caracterizar-se como uma 
ferramenta de interiorização do turismo, propiciando assim o desenvolvimento 
socioeconômico do município. 
 
 
Palavras-chave: Planejamento Turístico. Roteiros. Ecoturismo.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
The main objective of this study was to propose roadmaps ecoturistic in the region of 
Dam Gargalheira, municipality of Acari/RN. Therefore, efforts were defendants in the 
inventory realizing offer tourist spot, this restricted only to natural attractions, the 
main target of this study. However, we also carried out a survey of the supporting 
infrastructure and tour the municipality, because of this, we used the forms Project 
Inventory Offer Tourist (INVTUR) Ministry of Tourism (MTUR) as a methodological 
basis for this phase of search. Through of them could be identified in the attractive 
tourist potential that went through the process of prioritization and support elements 
that make up the supply of products and services of the municipality. After in the 
second phase of the research, was given to start the process of ranking of tourist 
attractions inventoried, stability capability and representation that each has built is a 
ranking of the same according to the score achieved in that assessment. Used the 
methodology for performing this process was proposed by MTUR (2011) adapted 
from the Inter-American Center for Training Tourist (CICATUR). In addition, we 
analyzed the profile of the tourist and visitors Acari aiming to identify the 
characteristics of demand. With the characterization of the demand, the municipal 
planning vacation, besides the entities can optimize and reallocate financial 
resources to better serve the influx of visitors, comprised mostly of people who travel 
for work and usually stay in the city, and create policies and mechanism to try to 
diversity the current profile of tourists and reduce seasonality and enjoying 
sustainably the natural resources that exist in abundance and diversity in the 
municipality. Two screenplays were formatted ecotouristic composed by visitation 
from five different locations, the mountains that surround Dam Gargalheira. Various 
activities are contemplated, since interpretation of the natural environment, hiking 
and biking, abseiling, scalding bath in natural Wells, visitation of archaeological sites, 
interaction with the local community through observation and experience in their daily 
practices, among others. The proposition roadmaps ecotourism becomes a viable 
alternative for the diversification of tourist flow and on site, and to characterize itself 
as a tool of internalization of tourism, thereby providing socioeconomic development 
of the municipality. 
 
Key-words: Touristic planning. Roadmaps. Ecotourism. Acari/RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

A atividade turística tem crescido significantemente em todo o mundo, 

principalmente em áreas naturais, tais como: florestas, montanhas, parques, etc. 

Isso em virtude de um perfil de turistas que tem aumentado paulatinamente nas 

últimas décadas, pessoas interessadas na interação com a natureza e com as 

comunidades locais, no ar puro do campo, na sensação de alívio e descanso que 

esses locais podem proporcionar, mas principalmente na fuga dos grandes centros 

urbanos com índices significativos de poluição, de estresse e crescimento 

demográfico. Além disso, o mercado turístico atento às novas exigências e 

preferências dos consumidores, tem formatado e lançado inúmeros produtos e 

serviços turísticos balizados em áreas naturais, o que contribuiu para o incremento 

do segmento ecoturístico em todo o mundo, segundo a Organização Mundial do 

Turismo (OMT), enquanto o turismo cresce 7,5% ao ano, o ecoturismo cresce mais 

de 20% (OMT, 2011). 

São vários os aspectos positivos decorrentes desse significativo 

crescimento, como o benefício gerado aos pequenos produtores de artesanato, aos 

agricultores que veem suas vendas aumentarem, aos condutores e guias de turismo 

locais que passam a receber maior fluxo de visitantes, mas especialmente os 

progressos atingidos nas localidades, tais como a implantação de infraestruturas, 

melhoria de vias de acesso, geração de emprego e renda, entre outros. No Brasil, 

esses resultados são alcançados, em parte, devido às diversas diretrizes e ações 

que o governo federal, junto com os entes federativos, tem posto em prática na 

última década, como os diversos planos e programas existentes. Muitas foram as 

políticas criadas com o intuito de incrementar e desenvolver o turismo no país, essas 

ações tinham a intenção de tornar o processo decisório mais compartilhado, 

passando a considerar os representantes dos governos estaduais e municipais. 

Com uma política nacional de turismo melhor organizada, o Estado 

passou a considerar a atividade um elemento essencial para o desenvolvimento 

socioeconômico do Brasil, então, mais que incrementar o turismo, buscou-se 

diversificar a oferta turística vigente no país, bem como descentralizar o 

planejamento turístico. Para tanto foram lançados diversos programas, tais como o 

Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal (PROECOTUR), o 

Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) e o Programa Nacional de 
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Municipalização do Turismo (PNMT), principalmente voltados ao desenvolvimento de 

segmentos alternativos e a partilha de deveres no que condiz ao planejamento e 

participação em processos decisórios.  

Além disso, foram elaborados vários documentos que preveem as 

diretrizes para o desenvolvimento da atividade no país, como foi o Plano Nacional de 

Turismo (PNT 2003/07 - 2007/10). O plano prevê diretrizes e ações que buscam 

diversificar a oferta turística do Brasil, para tanto foi lançado o Programa de 

Regionalização do Turismo, esse que tem a interiorização do turismo como principal 

objetivo. A interiorização é uma alternativa ao turismo de “Sol e Mar”, 

consequentemente ao turismo de massa. Para o MTUR, a exploração de segmentos 

alternativos no interior do país surge como uma excelente oportunidade para o 

desenvolvimento socioeconômico regional. Em virtude disso, será que a criação de 

roteiros ecoturísticos no município de Acari é uma alternativa viável na busca pela 

diversificação da oferta turística e do desenvolvimento socioeconômico local? 

Portanto, na procura pela diversificação da oferta turística e da exploração 

sustentável dos atributos naturais do município de Acari/RN, é que foi proposto esse 

trabalho, que tem como objetivo geral, “Propor a criação de roteiros ecoturísticos no 

município de Acari/RN”. Assim, para alcançar tal finalidade, foram identificados os 

seguintes objetivos específicos: a) Inventariar os atrativos naturais em potencial do 

local para o desenvolvimento do ecoturismo; b) Hierarquizar os principais atrativos 

naturais da localidade que comporão os roteiros e; c) Analisar o perfil dos turistas 

que visitam o município de Acari/RN. 

A metodologia do trabalho consistiu em pesquisa exploratória, 

fundamentada principalmente nas obras de Acerenza (2002); Swarbrooke (2000); 

Ruschmann (2001); Pires (2002); Bahl (2004); Barretto (2003); Beni (2000/06); 

Braga (2007); Cobra (2005); Ceballos-Lascuráin (2001); além dos diversos 

documentos disponibilizados pela Organização Mundial do Turismo (OMT) e pelo 

Ministério do Turismo (MTUR). Os estudos voltaram-se aos temas: planejamento 

turístico e suas interfaces; a proposição de roteiros turísticos; do ecoturismo e do 

turismo de aventura e; a contextualização histórica da atividade desde o período que 

compreendeu o início do turismo moderno (século XIX). Além disso, foi realizada 

pesquisa in loco na região serrana do Açude Gargalheira e na cidade de Acari em 

virtude do levantamento das infraestruturas de apoio e turística. Desse modo, foi 
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necessário realizar um estudo que identificasse às localidades propícias a 

exploração do ecoturismo e do turismo de aventura, o que demandou a realização 

de um inventário turístico que, segundo o MTUR (2011, p. 7): 

 
Consiste no levantamento, identificação e registro dos atrativos turísticos, 
dos serviços e equipamentos turísticos e da infraestrutura de apoio ao 
turismo como instrumento base de informações para fins de planejamento, 
gestão e promoção da atividade turística, possibilitando a definição de 
prioridades para os recursos disponíveis e o incentivo ao turismo 
sustentável. 

 
 

Portanto, o inventário é um instrumento capaz de consolidar as 

informações para o planejamento e gestão da atividade turística na localidade, 

nesse caso para proposição de roteiros ecoturísticos no município de Acari numa 

ação de desenvolvimento integrado do turismo, porém, o inventário realizado se 

resumiu apenas aos atrativos naturais, tendo em vista que foram o alvo central do 

estudo aqui proposto. Para caracterização dos atrativos turísticos foram registradas 

imagens, as principais inseridas no corpo do texto. Após inventariação dos atrativos, 

foi dado início ao processo de hierarquização de cada um deles, definindo sua 

representatividade e potencialidade turística. 

Também foi realizado o processo de hierarquização dos atrativos naturais 

inventariados, para tanto, teve-se como base a Metodologia de Hierarquização dos 

Atrativos Turísticos proposta pelo MTUR (2005) adaptada a partir da sugestão da 

OMT e pelo Centro Interamericano de Capacitação Turística (CICATUR). A 

aplicação dessa metodologia teve como objetivo avaliar a importância e 

representatividade dos atrativos para inclusão nos roteiros ecoturísticos. Por último, 

para dar uma dimensão espacial do percurso realizado durante nas trilhas que 

compõe os roteiros, através da utilização do Google Earth foi elaborada uma 

representação cartográfica (croqui), identificando cada serra que compõe o produto 

turístico e a trajetória das trilhas a serem realizadas, bem como a localização de 

cada atrativo turístico. 

A pesquisa de campo não se resumiu apenas a inventariação e 

hierarquização dos atrativos turísticos naturais, também foram levantados os 

principais componentes da infraestrutura turística e de apoio ao turismo do município 

utilizando os formulários de inventariação da proposta metodológica do MTUR 

(2011), complementados por dados documentais e bibliográficos, com o intuito de 
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coletar informações úteis, tais como: facilidades de acesso, serviços ofertados, 

estruturas turísticas, etc. – componentes fundamentais ao estabelecimento e 

desenvolvimento da atividade turística. 

Além disso, foi realizada uma análise do perfil socioeconômico dos 

turistas em visita a Acari, os dados foram coletados durante a pesquisa desenvolvida 

no período do Estágio Curricular Obrigatório I do Curso de Turismo (UFRN) entre os 

meses de setembro e outubro do ano de 2011. Foi possível identificar anseios, 

expectativas, satisfação, gastos em reais dos turistas no município, motivo da 

viagem, atrativos visitados, meio de transporte utilizado, entre outros aspectos 

relevantes para caracterização da demanda turística.  

O estudo possui natureza aplicada, pois segundo Gil (1999, p. 42) “a 

pesquisa tem como objetivo gerar conhecimentos para aplicações práticas dirigidas 

à solução de problemas específicos”. Ainda, o problema tem uma abordagem 

quantitativa e dessa maneira buscou-se interpretar as opiniões e dados fornecidos 

pelos turistas em informações que foram classificadas e analisadas com o intuito de 

determinar o perfil dos turistas. O levantamento foi o procedimento técnico usado na 

investigação, pois envolveu o questionamento direto das pessoas cujo 

comportamento se desejou conhecer e a ferramenta utilizada para coleta desses 

dados foi a aplicação de formulários (COBRA, 2005). 

Foi preciso definir a amostra da população de turistas alvo do estudo, 

como não há uma média de turistas que visita o município de Acari/RN e que 

poderia servir como base para obtenção da amostra, a quantidade de habitantes 

acarienses serviu como referência para o cálculo da quantidade de pessoas, assim, 

o tamanho da população (universo) foi de 11.035, após o cálculo, a amostra ficou 

definida em 94 indivíduos. Sendo assim, o tipo de amostragem configura-se como 

amostra probabilística por agrupamento, pois segundo Cobra (2005, p. 111) é a 

amostra na qual “a população é dividida dentro de grupos mutuamente exclusivos 

(tais como blocos), e o pesquisador retira uma amostra de cada grupo para 

entrevistas”. Tendo em vista que a pesquisa foi dividida em dois grupos, um grupo 

dos turistas que se hospedaram nas pousadas da cidade e outro grupo com os 

demais turistas em visita aos pontos turísticos do município no período entre 8 a 27 

de setembro de 2011. 
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O trabalho traz uma proposta de criação de roteiros ecoturísticos na 

região do Açude Gargalheira, município de Acari, esses incrementados com 

atividades de aventura, tendo em vista ser um local propício ao desenvolvimento dos 

segmentos alternativos, como ecoturismo e o turismo de aventura. Dessa maneira, 

com a proposição de tais roteiros, será possível divulgar a potencialidade que o 

município possui para exploração desses segmentos, principalmente no que diz 

respeito à contemplação e interpretação dos atrativos naturais, e também de praticar 

diversos esportes de aventura, tais como trilhas, rapel, tirolesa, canoagem e 

ciclismo, bem como a interação com a cultura e comunidade local. Além disso, pode 

ser caracterizado como uma maneira de reduzir a sazonalidade, tendo em vista que 

a maioria dos municípios tem como prioridade a promoção do turismo de eventos e 

com isso acabam desconsiderando a possibilidade de desenvolver outros 

segmentos turísticos em potencial. 

Ainda, o trabalho é caracterizado por possuir um caráter único na região, 

ou pelo menos, um dos poucos que tem como temática a exploração do ecoturismo 

e turismo de aventura através da proposição de roteiros, por isso pode servir como 

fonte de pesquisa para os acadêmicos, bem com para o setor privado, na condição 

de gestores de seus negócios turísticos, tais como as agências de viagens, guias de 

turismo, condutores de aventura, além dos representantes da infraestrutura de apoio 

ao turismo. Portanto, foi possível identificar que, por meio do planejamento turístico 

integrado e de estudos orientados, pode-se desenvolver de forma participativa o 

turismo, seja qual for o segmento, bem como promover a conservação dos 

ambientes naturais para a exploração duradoura da atividade na região. 

O trabalho está dividido formalmente em três capítulos. No primeiro 

capítulo, “Turismo no âmbito mundial”, é abordado o aspecto histórico da atividade, 

principalmente a partir do século XIX como alguns autores entendem que realmente 

deu-se início a exploração de maneira organizada do turismo, denominada por 

Acerenza (2002) como turismo moderno. Ainda é apontado todo o processo 

evolutivo, bem como as novas abordagens para a atividade, especialmente os novos 

modos de desenvolvimento e exploração do turismo. Também é abordado o uso de 

áreas naturais na formatação de produtos turísticos, especialmente através da 

exploração do ecoturismo e do turismo de aventura em contraposição ao turismo 

massivo. 
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No segundo capítulo, “Planejamento turístico: um aspecto necessário” é 

explanado como se dá o processo de planejamento turístico, sendo detalhada cada 

uma de suas fases, bem como a efetividade da política pública no desenvolvimento 

turístico, além do percurso histórico das políticas públicas de turismo no Brasil. 

Posteriormente, é identificada a função dos roteiros turísticos na organização da 

oferta turística e os diferentes aspecto referentes a concepção de roteiros. Por 

último, é apresentada a importância da segmentação de mercado na busca pela 

diversificação da oferta turística e as conseqüências positivas desse processo. Já no 

terceiro capítulo, é apresentado todo o resultado da pesquisa, como se deu o 

processo de inventariação e hierarquização dos atrativos naturais da localidade alvo 

do estudo, além do levantamento da infraestrutura de apoio e turística do município. 

Também é caracterizado o perfil socioeconômico dos turistas que visitam o 

município de Acari e finalmente apresentada a proposta de criação dos roteiros 

ecoturísticos. 
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2 TURISMO NO ÂMBITO MUNDIAL 

2.1 ASPECTO HISTÓRICO 

Para alguns estudiosos da atividade, como Barreto (2003), o turismo 

surgiu muito antes do século XIX, não com esse termo, mas com características 

semelhantes às de hoje. Parte desses autores afirmam que foi na Grécia Antiga 

onde ocorreram às primeiras viagens que podem ser caracterizadas como viagens 

turísticas, principalmente passeios realizados à Atenas e Olímpia onde aconteciam 

competições atléticas, que futuramente vieram a tornar-se os Jogos Olímpicos, além 

de viagens com intuito de participar de festas com caráter religioso. Porém, foi 

apenas durante o Império Romano é que se pôde identificar atividades similares às 

que conhecemos atualmente como turismo. Durante o verão, os romanos 

costumavam viajar em direção a lugares próximos ao mar, para o campo, templos e 

santuários, e em busca de festividades ou localidades onde poderiam tomar banhos 

termais (ACERENZA, 2002). Porém, para esse trabalho, será abordado o turismo a 

partir do séc. XIX, no qual a atividade passou a ter um caráter mais organizado e 

planejado, ou seja, o turismo de fato, com as características operacionalizadas da 

atualidade. 

Já no século XVIII é possível perceber, através de um diálogo entre 

filósofos da época exposto na obra de Acerenza, “Administração do Turismo: 

conceituação e organização”, que a atividade turística, precisamente o movimento 

de viajantes, era uma fonte potencial de riqueza para os países que recebiam tal 

fluxo. Ainda, de acordo com Acerenza (2002, p. 70), no início do século XIX 

“estavam estabelecidas todas as bases do turismo moderno e já nessa época eram 

evidentes os efeitos benéficos dessa atividade, especialmente de índole econômica 

para a comunidade receptora”, a partir de então, pode-se identificar mudanças 

significativas que ocorreram no mundo naquele período, principalmente no avanço 

da tecnologia usada nos transportes e na comunicação, além de outros fatores que 

proporcionaram o desenvolvimento da atividade turística, como foi o início das 

atividades de Thomas Cook no mercado e as grandes transformações que ele 

proporcionou na área. 

Thomas Cook, dentre seus vários ofícios, foi um vendedor de Bíblias que 

no ano de 1841 iniciou suas atividades no campo do turismo. A princípio organizou 

uma viagem de aproximadamente 35 km entre as cidades de Leicester e 
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Loughborough para 570 pessoas que iam para um congresso antialcoólico, tudo isso 

sem nenhum benefício pessoal. Posteriormente percebeu que a organização de 

viagens era um negócio promissor economicamente, a partir daí tornou-se o primeiro 

agente de viagens da história e revolucionou a prática com várias invenções que 

foram adotadas e são utilizadas até hoje na atividade (BARRETO, 2003). 

Cook trouxe inúmeros benefícios para atividade que contribuíram 

essencialmente para o desenvolvimento do turismo em todo o mundo. De acordo 

com Acerenza (2002, p.72) foi ele que “preparou o primeiro itinerário oficial descritivo 

de viagem, que denominou de ‘Handbook of the Trip’ (manual de viagem), de forma 

profissional e especialmente para os turistas em uma excursão de Leicester até o 

porto de Liverpool”. Realizou ainda vários Tours, sendo um deles no ano de 1846, 

que levou centenas de pessoas numa viagem atravessando o território escocês com 

a participação de guias de turismo, o primeiro que se tem notícia com tais 

características (BARRETO, 2003). 

Sua principal contribuição para atividade turística foi a introdução do 

pacote turístico, pois já naquela época, a adoção desse conceito, proporcionou 

viagens organizadas com tudo incluso: alimentação, hospedagem, transporte, etc. A 

partir de então, uma parcela maior da população passou a ter acesso às viagens de 

férias, tendo em vista que a viagem organizada propiciou a redução de preços de 

vários serviços turísticos que antes eram direcionadas apenas as camadas 

economicamente favorecidas da sociedade. Além disso, Cook implementou no 

turismo vários outros conceitos utilizados até hoje, como o Voucher1  (ACERENZA, 

2002). 

Em decorrência desses avanços, principalmente nas operações, foi que o 

turismo ganhou um status de atividade organizada e aos poucos foi crescendo e 

sendo desenvolvida a cada ano. Porém, o que mais contribuiu foram os avanços que 

ocorreram na tecnologia da época, especialmente nos transportes e meios de 

comunicação, isso fez com que a atividade pudesse se disseminar numa velocidade 

mais rápida e de forma mais segura e confortável para os viajantes. 

 

 

 
                                                           
1 Documento emitido por uma agência de turismo que comprova junto ao prestador de serviço 
determinada reserva e o seu pagamento (BOITEUX; WERNER, 2009, p. 149). 
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2.1 O PROCESSO EVOLUTIVO DA ATIVIDADE TURÍSTICA 

No final do século XVIII e início de século XIX, o que mais contribuiu com 

o progresso da atividade turística foram as Revoluções que ocorreram nos meios de 

transportes, nas comunicações e na prestação de serviços. Um dos acontecimentos 

que proporcionou tais evoluções foi a Revolução Industrial iniciada no século XVIII 

na Inglaterra e que depois veio a se espalhar pelo mundo. A partir de então, a 

produção que antes era manufaturada passou a ter seus sistemas de produção 

mecanizados e ganhou características de indústria, o que diminuiu os preços das 

mercadorias e aumentou o ritmo de produção (GIANNOTTI, 2007). Barreto (2003, p. 

52) afirma que “o turismo do século XIX esteve marcado pelo trem em nível 

nacional, e pelo navio em nível internacional. A sociedade toda esteve marcada 

pelas consequências dessa melhoria nos transportes, nas áreas de comércio, 

indústria, serviços e na realocação da mão-de-obra”. 

Deste modo, a invenção das locomotivas, dos trens e navios movidos a 

vapor, foram alguns dos fatores que mais contribuíram com a evolução do turismo, 

com estes meios de locomoção foi possível transportar mais mercadorias e pessoas 

num período de tempo mais curto e com custos menores. Além disso, a redução da 

jornada de trabalho e o aumento dos salários estimularam o uso do tempo livre para 

atividades turísticas. Ainda, demais fatores como: maior segurança, salubridade e o 

aumento do nível de alfabetização fizeram com que as pessoas se sentissem 

estimuladas a viajar (BARRETO, 2003).  

Com o desenvolvimento efetivo da atividade industrial principalmente na 

Europa e nos Estados Unidos, teve início a busca pela criação de novas tecnologias 

que, com procedimentos produtivos, máquinas, equipamentos e outros fatores, 

puderam dinamizar e acelerar a produtividade e automaticamente aumentar os 

percentuais de lucros. Cerqueira e Francisco (2008, p. 1) afirma que:  

 
O período que mais marcou os avanços tecnológicos foi entre o final do 
século XIX até meados do século XX, quando o mundo vivenciou uma série 
de avanços na tecnologia, na medicina e em outros setores. Os fatos de 
maior destaque, assim com na Primeira Revolução Industrial, foi em relação 
a inventos e descobertas, dessa vez o que impulsionou o desenvolvimento 
foi, sem dúvida, o petróleo, o motor a combustão, a utilização do aço e o 
uso da força das águas na geração de energia elétrica, com a criação das 
usinas hidrelétricas.  
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Essas foram as principais descobertas no período que compreendeu a 

Segunda Revolução Industrial estimulando uma maior produção nas indústrias de 

grande porte, tais como: siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, automobilísticas, 

de transporte ferroviário e naval. Ocorreram também, diversas evoluções no que diz 

respeito à utilização de energia elétrica e mineral como petróleo, aço e alumínio. 

Sendo assim, foi por meio dessas inovações que as indústrias puderam alcançar 

lucros cada vez maiores e dinamizar o processo entre a obtenção da matéria-prima 

e a vendagem do produto ao consumidor final. Dessa forma, segundo Souza (2009, 

p. 1) “o capitalismo rompia novas fronteiras e incidia diretamente na aceleração da 

economia mundial”.  

Assim, o turismo despontou como uma das áreas que mais obtiveram 

benefícios com as grandes evoluções que ocorreram nesse período, principalmente 

nos transportes ferroviários que se tornaram mais acessíveis, confortáveis, ágeis e 

seguros, além do crescimento da economia mundial que, consequentemente, 

propiciou maiores gastos com viagens turísticas por parte das pessoas. Em 

detrimento disso, bem como de outros avanços tecnológicos, principalmente nos 

meios de transporte aéreo e terrestre, ocorridos décadas depois, já na segunda 

metade do século XX, como foi o surgimento e utilização de aviões a jato em 

viagens internacionais na aviação comercial e o uso de automóveis em viagens 

nacionais, que o turismo ganhou status de fenômeno de massas no qual cada vez 

mais pessoas passaram a ter acesso. 

Em razão dessa socialização da atividade turística, em que as camadas 

menos favorecidas da sociedade que até então enxergavam o turismo como algo 

distante de sua realidade, começaram a usufruir dos serviços com maior 

regularidade e o percentual de viagens nacionais, mas principalmente de viagens 

internacionais aumentou vertiginosamente, passando de 25 milhões de turistas 

internacionais em 1950 para 940 milhões no ano de 2010 (OMT, 2011). Em virtude 

disso, mas principalmente por envolver diferentes setores da economia em seu 

desenvolvimento, o turismo caracteriza-se como uma das principais atividades 

econômicas existentes, além de seu efeito multiplicador de divisas nas localidades 

receptoras.  

A atividade tem crescido significantemente em todo o mundo, no Brasil foi 

responsável, no ano de 2007, por cerca de 3,6% do Produto Interno Bruto (PIB) ou 
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seja R$ 168,8 bilhões e 7,1% do valor total produzido por toda a área de serviços 

nacional. Em âmbito mundial não é diferente, no ano de 1950 as entradas advindas 

do turismo internacional chegaram a 2 bilhões de dólares, enquanto em 2010 

alcançou 919 bilhões de dólares. Um crescimento elevado durante esse período, 

isso mesmo com algumas crises econômicas e recessões durante a década de 1980 

até final da primeira metade dos anos 1990, ataques terroristas no início do século 

XXI e mais uma vez a crise econômica mundial no ano de 2008 (MTUR, 2010a).   

Por isso que, durante muito tempo, foram considerados apenas os 

benefícios econômicos e estruturais provenientes da atividade, porém, a exploração 

predatória dos destinos, atrativos e povos residentes sem que houvesse a 

preocupação em manter conservados os aspectos socioculturais, costumes e meio 

ambiente acabaram tornando a atividade insustentável. Desse modo, após reflexão 

de como o turismo pode atingir positivamente ou negativamente uma cidade, região 

ou país foi que surgiram às primeiras preocupações em desenvolver o turismo de 

forma legal, ocasionando o mínimo de impactos negativos possíveis nas localidades. 

Essa nova forma de pensar o turismo vai de encontro à atividade 

convencional, ou seja, o turismo de massa que tanto tem causado impactos 

negativos nas localidades receptoras em virtude da descaracterização das 

paisagens; da poluição da água, ar e solo; da perda da biodiversidade; de alterações 

comportamentais nas espécies da fauna; dos impactos físicos no solo e na 

vegetação e da falta de responsabilidade da maioria dos visitantes no local, que 

despejam dejetos nos mananciais, deterioram atrativos históricos culturais, extraem 

da natureza espécies animais e vegetais etc. Abaixo, segue um quadro que 

evidencia alguns dos principais impactos ocasionados pela atividade turística tanto 

de ordem positiva como negativa. 

 
Quadro 1. Impactos ocasionados pelo turismo. 

 

IMPACTOS DO TURISMO 

CARÁTER POSITIVO CARÁTER NEGATIVO 

1 Aumento de divisas na economia 1 Mau uso dos recursos turísticos 
2 Contribuição para o PIB 2 Dependência do turismo 
3 Geração de emprego e renda 3 Inflação 
4 Aumento e melhoria de infraestruturas 4 Descaracterização da cultura local 
5 Valorização da cultura local 5 Criminalidade, drogas, poluição, lixo  
6 Intercâmbio cultural  6 Segregação social 
7 Revalorização do ambiente natural 7 Degradação do ambiente natural 
8  Proteção de áreas naturais 8 Proliferação de doenças  

 

Fonte: Adaptado da Organização Mundial do Turismo (2001). 
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Os impactos, especialmente os de ordem negativa, são ocasionados 

principalmente pelo turismo de massa, esse configurado como uma forma de 

organização da atividade na qual se envolvem o agenciamento, transporte e 

hospedagem, de modo a propiciar o barateamento dos custos da viagem, permitindo 

que um maior número de pessoas possa viajar (CRUZ, 2003). Segundo Ruschmann 

(2001, p. 110) os impactos negativos são acarretados em virtude do:  

 
Excesso de turistas que conduz ao superdimensionamento dos 
equipamentos destinados a alojamento, alimentação, transportes e 
entretenimento, que impreterivelmente ocupam grandes espaços – 
agredindo paisagens e destruindo ecossistemas. Além disso, a falta de 
cultura turística dos visitantes faz com que se comportem de foram alienada 
em relação ao meio que visitam – acreditam que não tem nenhuma 
responsabilidade na preservação da natureza e na originalidade das 
destinações. Entendem que seu tempo livre é sagrado, que têm o direito ao 
uso daquilo pelo qual pagaram e que, além disso, permanecem pouco 
tempo – tempo insuficiente, no seu entender, para agredir o meio natural. 
 
 

Porém, em meados da década de 1970 cresceu a preocupação com o 

aspecto sustentável da atividade turística. Foi na Conferência de Estocolmo em 

1972, e posteriormente na Rio-92 que foram ampliados os debates dos quais deram 

origem aos pressupostos da Agenda 21, essa que aborda os processos de 

desenvolvimento enfocado em temas como: ecotecnologias, requalificação da mão-

de-obra, desenvolvimento técnico-científico e também, a sustentabilidade. É nesse 

contexto, que a Agenda 21 aponta o turismo alternativo como uma prática 

conservacionista, compromissada com a natureza, com responsabilidade social e 

desenvolvimento local (MTUR, 2008a). 

A partir de então, pode-se identificar uma nova mentalidade em relação 

ao planejamento do turismo, principalmente no que diz respeito aos aspectos 

naturais, culturais e sociais que passaram a ser considerados como fatores 

importantes para o crescimento e desenvolvimento da prática. Portanto, é com vistas 

ao desenvolvimento sustentável que são estabelecidos princípios, premissas e 

objetivos para a exploração de maneira adequada do turismo, não só nos novos 

segmentos que surgiram a partir de então já prevendo essa tendência, mas também 

naqueles ditos convencionais e que até então não consideravam tais aspectos. 
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2.3 UMA NOVA ABORDAGEM PARA O TURISMO 

O turismo, ao mesmo tempo em que se caracteriza como um fenômeno 

social, também é uma atividade econômica que envolve em suas operações 

diferentes outros setores da economia, indústrias e serviços, assim pode gerar 

benefícios para inúmeros segmentos da sociedade. Porém, durante décadas não foi 

previsto que a atividade também poderia causar impactos indesejáveis, ou pelo 

menos não foi levado em consideração tal aspecto, principalmente no que concerne 

aos impactos negativos gerados diante do espaço geográfico, ou seja, do meio 

ambiente como um todo. Ao longo do tempo tal perspectiva vem sendo modificada, 

atualmente, a preocupação com a sustentabilidade no desenvolvimento da atividade 

é maior que décadas atrás, num momento em que a geração de receita e divisas 

advindas do turismo era o único objetivo e para conseguir isso não se media 

esforços, muitos menos se consideravam os impactos negativos gerados pela 

atividade. 

Com essa nova preocupação em relação ao meio ambiente e o 

surgimento de uma maior sensibilidade ecológica da sociedade, surge uma 

demanda por um tipo alternativo ao predominante segmento de “sol e praia”. 

Resultado da mudança de valores e hábitos, dos quais as pessoas passaram a 

buscar melhor qualidade de vida, o que também inclui a procura por lugares de 

ambiente saudáveis, sem poluições. O crescente movimento do turismo alternativo é 

uma resposta à padronização da oferta e serviços, bem como da impessoalidade 

com a qual são tratados os visitantes o que gera uma perda da qualidade e do valor 

intrínseco das viagens e férias no turismo convencional (DIAS, 2008). Para 

Magalhães (2002, p. 28): 

 
O turismo alternativo foi desenvolvido na Europa com o intuito de satisfazer 
as necessidades de uma clientela com aspirações e motivações, 
decorrentes de uma nova realidade contemporânea, bem como de tentar 
atender às exigências do meio ambiente. Talvez tenha sido isso, além de 
uma estratégia de expansão capitalista (em vista da saturação do turismo 
tradicional), um resultado da emergência das questões ambientais que vêm 
ocupando gradativamente o centro do cenário político internacional. 

 
 
Portanto, é caracterizado pela tentativa de minimizar os impactos 

ambientais e socioculturais negativos presentes no turismo convencional. Essa 

mudança tem ocorrido principalmente devido a alguns aspectos e circunstâncias que 

surgiram na sociedade, tais como: aumento da consciência da necessidade de 
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preservação dos recursos naturais; busca de alternativas diferentes de lazer das 

praticadas nas grandes cidades; procura por interação com a natureza e por uma 

melhor qualidade de vida. Em síntese, o turismo alternativo segundo Pires (2002, p. 

81) é um “movimento [...] ungido pela força de um ideal que se forjava no 

descontentamento e na mobilização das opiniões mais sensíveis e das camadas 

sociais atingidas pelo modelo predatório do turismo de massas, então, no auge de 

sua vigência”, portanto, pode ser uma atividade em consonância com os valores 

naturais e socioculturais capaz de instigar a troca de experiências e benefícios entre 

visitantes e comunidade. 

Para tanto, é necessário que haja como o autor afirma, um “movimento” 

capaz de modificar as atitudes dos turistas, dos próprios destinos, mas 

principalmente do trade turístico2. Se contrapondo ao turismo de massa, os 

segmentos que compõe o turismo alternativo possuem menor escala, um caráter 

local, incentivam o desenvolvimento das localidades e a participação efetiva da 

sociedade no processo de planejamento turístico. Porém, essa concepção de 

turismo alternativo não quer dizer que o turismo convencional deve extinguir-se, 

tendo em vista que nem todo turismo massivo é mal planejado, bem como todo 

turismo alternativo é bem planejado. Desse modo, é necessário que haja um 

enfoque no desenvolvimento sustentável em ambas os tipos de turismo (NEIMAN & 

RABINOVICI, 2010; PIRES, 2002). 

Dessa maneira, diversos segmentos turísticos existentes podem ter 

caráter sustentável e configurar-se como turismo alternativo desde que respeitem os 

limites de seu crescimento, as variáveis naturais, sociais e culturais, acompanhado 

de um planejamento integrado capaz de prever os possíveis impactos negativos que 

possam vir a acontecer e, desse modo, contorná-los de maneira antecipada sem 

que ocorram os efeitos indesejáveis da atividade. Alguns desses segmentos seguem 

relacionados no quadro abaixo separados de acordo com seu enfoque. 

 
 

Quadro 2. Segmentos alternativos ao turismo massivo. 
 

ENFOQUE SEGMENTOS DE TURISMO ALTERNATIVO 

Cultural Turismo antropológico, étnico, cultural, arqueológico 
Ambiental Turismo ambiental, verde 

Sustentabilidade Turismo sustentável, ecológico, ecoturismo, ético, suave, solidariedade 
Natureza Turismo natural, safári, vida selvagem 

                                                           
2 Conjunto de agentes, operadores, hoteleiros e demais prestadores de serviços turísticos (MTUR, 
2007, p 19). 
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Rural Turismo rural, agroturismo, campestre 
Aventura Turismo de aventura, esportivo, de risco 

Especialidades Turismo científico, acadêmico 

 

Fonte: Adaptado de Pires (2002). 
 

Essa mudança também é devida ao novo tipo de turista, esse interessado 

em novas experiências, no inusitado, no conhecimento, na interação com os povos, 

bem como preocupado com os aspectos ambientais. Essa característica não é única 

do turismo, a sociedade como um todo, além de uma parcela da indústria de 

produção de bens e serviços tem-se atentado cada vez mais para tal aspecto da 

sustentabilidade. O turista alternativo possui características intrínsecas a ele, tais 

como: beneficiar a vida natural, afeto pelo ambiente, reproduzir suas vivências nos 

centros urbanos, viajam em grupos pequenos, desejam personalização na oferta dos 

serviços, descanso e fuga das cidades (NEIMAN & RABINOVICI, 2010). 

Portanto, outro aspecto relevante a ser destacado é que, no turismo 

alternativo os segmentos têm como seu principal produto o ambiente natural, social 

e cultural. Em virtude disso, o aumento da exploração das áreas naturais para a 

prática do turismo cresceu significativamente, áreas de floresta, bosques, zonas 

rurais, montanhas, vales, etc. estão cada vez mais sendo usadas como atrativos e 

na formatação de produtos e roteiros turísticos. Portanto, o crescimento significativo 

do uso dessas áreas no turismo, consequentemente também aumentou a 

preocupação com a sustentabilidade desses locais na mesma proporção em que a 

atividade crescia, porém, muitas delas acabam sendo beneficiadas pela exploração 

do turismo, tendo em vista que um planejamento prévio organizado dita as relações 

e operações nessas localidades como é o caso da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável de Mamirauá (AM), localizada no Rio Solimões, [...] é uma área de 

conservação ambiental com o objetivo de proteger as várzeas de confluência dos 

Rios Solimões e Japurá. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) é uma 

das pioneiras em aliar o conceito de desenvolvimento sustentável ao de turismo e ter 

a atividade sendo operada por comunidades, Organizações não-governamentais 

(ONGs) nacionais e internacionais e governo, em uma união de esforços 

compartilhados para conservação da região (ORG. AMAZÔNICA MAMIRAUÁ, 

2012). 
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2.4 ÁREAS NATURAIS NA COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS 

A prática de turismo em áreas naturais cresce consideravelmente no 

mundo, especialmente no Brasil, um país rico em bio e geodiversidade, devido a 

tudo que já foi citado anteriormente, a busca pelo verde, novos enfoques da 

atividade, mas principalmente devido ao novo tipo de turistas e a mentalidade 

ambientalista. Consequentemente, buscando satisfazer essa nova demanda, o 

mercado tem formatado e ofertado produtos turísticos3 baseados e desenvolvidos 

em áreas naturais. Inclusive, o próprio Estado tem incentivado o desenvolvimento da 

atividade nessas áreas através de programas como o PROECOTUR e o 

PRODETUR, essas ações buscam respectivamente, viabilizar a exploração do 

ecoturismo como base para o desenvolvimento sustentável da região e a 

implantação de infraestrutura básica para a construção de projetos hoteleiros ao 

longo do litoral nordestino (DIAS, 2008).  

 
O turismo nos espaços naturais não é apenas modismo de uma época [...] 
Se, pelo lado da demanda, a motivação contato com a natureza se torna 
cada vez mais intensa, a natureza intacta e protegida passa a ser um 
argumento comercial importante. [...] O Estado deve cumprir seu papel, 
principalmente no que se refere à aplicação das leis ambientais e ao zelo 
pelo seu cumprimento, porém, é essencial que as coletividades dos locais 
turísticos, assim como os outros agentes de seu desenvolvimento 
contribuam igualmente para a proteção dos atrativos naturais que estimulam 
o afluxo dos turistas (RUSCHMANN, 2001, p. 27). 
 
 

Vendo dessa forma, o turismo tem papel importante na busca pela 

conservação do meio ambiente e esse fator está sendo reconhecido à medida que a 

preocupação de tornar a atividade cada vez mais bem administrada cresce. Como 

afirma Ceballos-Lascurráin (2001, p. 26):  

 
As áreas naturais, em particular as áreas protegidas legalmente, sua 
paisagem, fauna e flora – juntamente com os elementos culturais existentes 
– constituem grandes atrações, tanto para os habitantes dos países aos 
quais as áreas pertencem como para turistas de todo o mundo. Por esse 
motivo, as organizações para a conservação reconhecem a enorme 
relevância do turismo e estão cientes dos inúmeros danos que o turismo 
mal-administrado ou sem controle pode provocar no patrimônio natural e 
cultural do planeta. 
 
 

                                                           
3 Produto turístico é o conjunto de atrativos, equipamentos e serviços turísticos acrescidos de 
facilidades, localizados em um ou mais municípios, ofertado de forma organizada por um determinado 
preço (MTUR, 2005). 
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Nessa relação de turismo e natureza, o aspecto mais importante é 

compreender que a atividade possui a característica de quando bem administrada, 

pode gerar mais impactos positivos que negativos contribuindo decisivamente para a 

conservação do meio ambiente em questão. É por isso que tal relação deve ser 

intermediada por um sério trabalho de educação ambiental, capaz de manter o 

desenvolvimento da atividade dentro dos limites aceitáveis promovendo a 

sustentabilidade e minimizando os fatores negativos que são comuns a qualquer 

setor do mercado. Assim, o ecoturismo é um dos segmentos que preveem tal 

aspecto e cresce significantemente em relação aos demais segmentos da atividade. 

 

2.5 ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA: UMA ALTERNATIVA AO 

TURISMO DE MASSA 

Em resposta a busca por um turismo alternativo e a formatação de 

produtos turísticos em áreas naturais, o ecoturismo surgiu como a atividade capaz 

de unir tais aspectos ao paradigma da sustentabilidade, formatando assim uma nova 

perspectiva de desenvolvimento do turismo capaz de suprir os anseios dos 

visitantes, bem como de respeitar os limites impostos naturalmente pelo meio 

ambiente, tornando-se dessa maneira uma das opções de turismo mais expressivas 

da atualidade. Em virtude das várias definições diferentes dada ao ecoturismo por 

distintos segmentos da sociedade, como o trade turístico, a academia, a mídia, 

entidades e organizações é que se buscou identificar o conceito mais próximo do 

ideal buscado por essa atividade, para tanto são destacados alguns deles. 

Swarbrooke (2000, p. 55) afirma que o ecoturismo é: 

 
O desejo de ver ecossistemas em seu estado natural, sua vida selvagem 
assim como sua população nativa. Contudo, muitas vezes se considera 
ecoturismo como sendo mais do que isso. Seus defensores afirmam que ele 
se relaciona também a um desejo de ver ecossistemas preservados e que a 
população local vive melhor por conta dos efeitos do turismo 
(SWARBROOKE, 2000, p. 55). 
 
 

O autor não dá detalhes de quais são os objetivos da prática. Já nas 

Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo (1994, p. 5) prevê que o 

ecoturismo é: 

 
o segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação 
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de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, 
promovendo o bem-estar das populações envolvidas. 
 
 

Crosby et. al. (1993) apud Pires (2002, p. 104) afirma que ecoturismo é: 

 
O segmento turístico em que a paisagem é a principal variável como ponto 
de confluência dos fatores ambientais e antrópicos. O objetivo é a 
integração do visitante com o meio natural e humano, e a população local 
participa dos serviços prestados aos turistas. [...] prioriza a preservação do 
espaço natural em que é realizado e seu projeto contempla a conservação 
antes de qualquer outra atividade (PIRES, 2002, p. 104). 
 
 

Mesmo com algumas diferenças, é possível identificar que três 

características são comuns as diferentes definições dadas pelos autores, são elas: a 

garantia de conservação ambiental, a educação ambiental e a geração de benefícios 

às comunidades receptoras. Para tanto, para esse trabalho a definição adotada foi a 

de Crosby (1993) também assumida por Pires (2002). Desse modo, a atividade deve 

a partir da utilização de instrumentos como o estudo da capacidade de carga e plano 

de manejo, gerenciar a utilização controlada dos recursos naturais e culturais da 

localidade. Além disso, deve garantir que exista a interação entre o ser humano e 

natureza e que isso possa desencadear uma reflexão a respeito da exploração dos 

recursos e sua utilização de forma sustentável (PIRES, 2002; NÓBREGA, 2007).  

No Brasil, a prática do ecoturismo pode ser considerada recente e surgiu 

com essa mesma perspectiva, uma proposta de contemplação e conservação do 

meio ambiente. Como atividade econômica teve seu início em meados da década de 

1980 junto com o aumento das preocupações referentes à conservação dos 

recursos naturais. Foi nessa época também que o número de Unidades de 

Conservação (UCs) aumentou, formatando a principal oferta de ecoturismo no país. 

Já na década de 1990, surgiram as primeiras diretrizes para o desenvolvimento da 

atividade, dentre elas o documento Diretrizes para uma Política Nacional de 

Ecoturismo estruturada da seguinte maneira: regulamentação do ecoturismo; 

fortalecimento e interação interinstitucional; formação e capacitação de recursos 

humanos; controle e qualidade do produto ecoturístico; gerenciamento de 

informações; incentivos ao desenvolvimento do ecoturismo; implantação e 

adequação da infraestrutura; conscientização e informação do turista e; participação 

comunitária. Algumas outras ações como o Programa Nacional de Ecoturismo, 
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geraram maior interesse pela temática e fez com que os estudos e as viagens com 

esse intuito também aumentassem (PIRES, 2002). 

Diversos são os segmentos em que suas atividades podem ser 

englobadas às do ecoturismo, tendo em vista possuírem características e finalidade 

em comum, tais como: turismo cultural, rural, científico, educacional e turismo de 

aventura. A prática de esportes de aventura pode configurar-se como uma excelente 

oportunidade no que diz respeito à agregação de valor ao produto ecoturístico, visto 

que o turista poderá desfrutar de momentos de lazer sem comprometer com o ideal 

proposto no ecoturismo. Porém, é necessário que haja uma harmonia entre ambas 

as atividades, já que a disposição de atividades esportivas pode desvirtuar de 

alguma maneira o propósito contido no ecoturismo. 

A prática do turismo de aventura é um segmento que cresce bastante no 

Brasil, devido principalmente a grande diversidade natural que o país possui. Há 

diferentes tipos de relevo, formações rochosas, cachoeiras, rios, florestas, extenso 

litoral, cânions, entre outros aspectos que propiciam à prática de diferentes 

atividades inseridas dentro do segmento, como por exemplo, o rapel, escaladas, 

motocross, canoagem, kite surf, mergulho, arvorismo, bungee jumping, trilhas, entre 

outras.  

O turismo de aventura muitas vezes é confundido com o turismo 

esportivo, pois as atividades praticadas em ambos os formatos são em sua maioria 

de esportes radicais no caso do segmento de aventura, e no caso esportivo, como já 

diz a nomenclatura, abrange todas as modalidades de esportes. Figueiredo e 

Campos (2007, p. 38) consideram turismo de aventura como sendo: 

 
O deslocamento de pessoas de uma região para outra, tendo como 
motivação principal o desenvolvimento de atividades esportivas de aventura 
em ambientes naturais, construídos, urbanos ou rurais, como: trilhas, rios, 
lagoas, praias, céu, montanhas, cavernas, prédios, pontes, torres e outros 
locais. 

 
 
Assim, tal segmento compreende os movimentos turísticos decorrentes da 

prática de atividades vinculadas à aventura com caráter recreativo e não 

competitivo, já o turismo de esportes segundo o MTUR (2010b, p. 23) “compreende 

as atividades turísticas decorrentes da prática, envolvimento ou observação de 

modalidades esportivas”, como exemplo, as pessoas que viajam para acompanhar 

de perto a Copa do Mundo de Futebol ou as Olimpíadas, ou ainda atletas amadores 
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que viajam para disputar a São Silvestre e por necessidade ou escolha usufruem 

dos serviços turísticos, tais como hospedagem, restauração, transporte e 

entretenimento.  

Ainda, a prática de aventura pode ser abordada sob aspectos distintos: 

como o de responsabilidade individual do turista, quando não há interferência dos 

prestadores de serviços turísticos no que se refere especificamente à prática da 

atividade de aventura e sob o aspecto de responsabilidade conjunta ou solidária, 

que é referente às atividades conduzidas, organizadas ou intermediadas via 

prestadoras de serviços do turismo que dependem da orientação de profissionais 

qualificados e de equipamentos e técnicas que propiciem, além da prática 

adequada, a segurança dos profissionais e dos turistas (MTUR, 2008b). 

Portanto, faz-se importante a existência e aplicação de normas que 

resguardem a integridade, seja ela física ou patrimonial do consumidor, neste caso, 

do turista. Assim, diretrizes, estratégias, normas, regulamentos, processos de 

certificação e outros instrumentos que garantam essa integridade são fundamentais 

para o desenvolvimento da atividade de aventura. 

O turismo de aventura mostrou-se como uma grande oportunidade para o 

Brasil ser lembrado no cenário internacional a respeito da exploração do segmento. 

Abarcado por sua grande diversidade natural o país possui grande potencial para 

desenvolver tal atividade. Ainda, se trabalhado aliado ao ecoturismo, prevendo a 

interação da comunidade local, o respeito à natureza em virtude de sua relação 

intrínseca e a busca pela conservação, podem tornar-se peças fundamentais para o 

desenvolvimento regional.  

Porém, para que isso ocorra é necessário que haja a elaboração de um 

planejamento turístico adequado capaz de prever as necessidades locais, impactos 

futuros, integração do trade, participação comunitária e demais fatores de essencial 

importância para o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável do 

turismo. Desse modo, o planejamento turístico configura-se como uma ferramenta 

essencial para concepção do desenvolvimento local a partir da premissa da 

sustentabilidade.  
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3 PLANEJAMENTO TURÍSTICO: UM ASPECTO NECESSÁRIO 

3.1 A EFETIVIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA NO TURISMO 

O turismo impulsiona e incrementa relações nas diversas atividades 

socioeconômicas com que interage, o que pode induzir certo desenvolvimento em 

localidades com potencial para sua realização. Muitas transformações sociais, 

políticas, econômicas, ambientais e culturais são processadas em sua decorrência, 

nesse contexto, surge a necessidade do planejamento turístico. Com isso, 

evidencia-se a importância de envolver diretamente nesse processo, entidades 

públicas, órgãos privados e a sociedade civil organizada, para tanto, a existência de 

políticas específicas para o setor do turismo são fundamentais para seu 

desenvolvimento. 

O desenvolvimento do turismo no mundo, mas principalmente no Brasil 

possui limitações, dentre elas podem ser destacadas: a infraestrutura turística que 

na maioria dos lugares ainda é precária; a falta de pessoal capacitado suficiente 

para atender turistas estrangeiros e; a problemática encontrada no setor público que, 

apesar de estar mais presente, após a criação do MTUR, no que diz respeito à 

elaboração de políticas públicas na busca pelo desenvolvimento da atividade e na 

realização de ações e execução de projetos para seu incremento, ainda é tido como 

incipiente, em virtude justamente do mau planejamento que ocorre na política em 

nível macro. Porém, não depende apenas do Estado criar e gerir ações para o 

desenvolvimento da atividade, já que, governos locais, e a sociedade devem 

participar efetivamente do processo de planejamento e execução da mesma, 

gerando, a partir dessa integração, maiores benefícios. 

Porém, é preciso destacar a nível de planejamento macro do turismo, a 

elaboração do Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), também 

do Plano Nacional do Turismo (PNT), que já está na segunda versão, que 

possivelmente entrará numa terceira versão, do Programa de Desenvolvimento do 

Turismo  (PRODETUR) e, além disso, a criação das secretarias e conselhos 

estaduais para o fomento da atividade turística regional. Foi a partir dessas ações 

que o turismo ganhou uma perspectiva de crescimento, pois as políticas públicas 

podem ditar o desenvolvimento do turismo e ainda, estabelecer as premissas 

orientadoras de tal processo. Sendo assim, os responsáveis por estabelecer tais 
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políticas públicas de turismo devem ser principalmente o Estado e, em seguida, seus 

entes federativos e municípios. Segundo Matias Pereira (2008, p. 3): 

 
A função do Estado-Nação no mundo contemporâneo é de ampliar de forma 
sistemática as oportunidades individuais, institucionais e regionais. Deve 
preocupar-se, também, em gerar estímulos para facilitar a incorporação de 
novas tecnologias e inovações no setor público que proporcionem as 
condições exigidas para atender às demandas da sociedade 
contemporânea. 
 
 

Desse modo, a Constituição Federal do Brasil faz menção ao termo 

turismo em seu Art. 180 que prescreve: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento 

social e econômico”. Portanto, a Constituição diz que cabe ao Estado incentivar o 

turismo, dessa maneira, deve propiciar meios para estimular a atividade. Esse 

estímulo pode ocorrer por meio de redução de carga tributária das empresas que 

explorem a atividade turística, concessão de linhas de créditos para facilitar os 

investimentos no setor, também através de treinamento técnico e profissional, da 

criação de polos turísticos, entre outras maneiras (SOUZA, 2004). 

Assim, cabe aos atores políticos regionais extraírem das políticas estatais 

o embasamento necessário para o desenvolvimento do turismo local, pois se fazem 

necessários o planejamento e a gestão de políticas públicas para o turismo em 

decorrência dos benefícios que a atividade pode trazer para a localidade e seus 

habitantes, e também para impedir os impactos negativos que o planejamento 

inadequado pode ocasionar na atividade turística, mas principalmente no lugar. 

Dessa maneira, segundo o MTUR (2004, p. 47) política pública “é um conceito da 

economia e da política que designa um tipo de orientação para a tomada de 

decisões em assuntos públicos, políticos ou coletivos”. De acordo com Beni (2006, 

p.12), no caso do turismo, as políticas devem ser: 

 
Orientações específicas para a gestão diária do turismo, abrangendo os 
muitos aspectos dessa atividade. Numa visão bem simplista, elas procuram 
maximizar os benefícios e minimizar possíveis efeitos negativos adversos e, 
como tal, fazem parte do desenvolvimento planejado de uma região ou país, 
em que é necessário criar, desenvolver, conservar e proteger recursos 
turísticos. 

 
  

Ainda, segundo Nóbrega (2007, p. 46): 
 

A política nacional de turismo é a atividade decorrente de todas as 
iniciativas ligadas ao turismo, sejam originárias do setor privado ou público, 



36 

 

isoladas ou combinadas entre si, desde que reconhecido seu interesse para 
o desenvolvimento econômico do país. 
 
 

Portanto, as políticas públicas do turismo, têm como principal finalidade 

definir diretrizes capazes de promover o desenvolvimento da atividade turística de tal 

maneira que possam ser gerados maiores benefícios para a sociedade e 

minimizados os efeitos negativos. Deste modo, o planejamento turístico é uma 

ferramenta usada pelas autoridades na composição do desenvolvimento do turismo 

que se torna indispensável para as localidades que, como Acari, pretende ou 

gerenciam a atividade turística, mesmo que de forma tímida.  

 
Quando adequadamente planejado, o setor de viagens e turismo no mundo 
atual pode ser uma oportunidade de novos negócios, promovendo, ainda, a 
difusão de culturas, distribuindo renda, além de atuar como ferramenta 
auxiliar na preservação do meio ambiente e do patrimônio histórico, 
possibilitando ao homem o acesso ao lazer e ao entretenimento 
(BRUSADIN, 2005 p. 89-90). 
 
 

Ferreira (2004, p. 1) afirma que:  

 
O turismo no Brasil ainda caminha a passos curtos e projeção longínqua; 
precisa ser avaliado e planejado de forma que possa competir por igual com 
outros países que não possuem a dimensão da matéria prima que 
possuímos, mas por questão de gestão e profissionalismo estão no patamar 
dos países mais requisitados turisticamente. 
 
 

No município de Acari/RN não é diferente, apesar de possuir diversas 

atrações turísticas de grande potencial e estar inserido em um mercado promissor, o 

Roteiro Seridó4, que faz parte do programa Talentos do Brasil Rural do MTUR, ainda 

há muito que crescer e explorar no setor, e a participação efetiva da sociedade junto 

aos atores políticos e privados são de fundamental importância para o 

desenvolvimento da atividade, além disso, faz-se necessário o fomento do 

planejamento turístico adequado para que isso ocorra de forma sustentável. Em 

virtude desse processo demorado de desenvolvimento da prática, é importante 

destacar os marcos históricos governamentais que intervieram de maneira positiva 

para o incremento da atividade turística no Brasil até então, como segue no quadro 

abaixo. 

 

                                                           
4 Projeto de desenvolvimento sustentável do turismo na região do Seridó do Rio Grande do Norte 
(MARANHÃO, 2009, p. 17). 
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Quadro 3. Marcos históricos governamentais para o turismo no Brasil. 
 

 

 

PERÍODO 

 

 

PRINCIPAIS MARCOS GOVERNAMENTAIS DO TURISMO NO BRASIL 

1937-1945 
- Início da preocupação em proteger os bens históricos e artísticos nacionais 
- Fiscalização de agências e venda de passagens   

 
 

1948-1958 

- Intervenção estatal na criação de órgãos e instituições normativas executivas, e 
na produção do espaço 
- Criação da COMBRATUR (Comissão Brasileira de Turismo). Início do 
planejamento turístico em nível nacional   

1963-1966 
- Criação da EMBRATUR (Empresa Brasileira de Turismo) 
- Criação do CNTUR (Conselho Nacional de Turismo) 
- Definição da política Nacional de Turismo 

1971 - Criação do FUNGETUR (Fundo Geral de Turismo) 

1987 
- Incorporação das questões ambientais na formulação das políticas públicas 
- Turismo Ecológico é lançado como novo produto turístico pela EMBRATUR 

1988 
- Citação do Turismo na Constituição Federal atribuindo responsabilidade por seu 
desenvolvimento a todas as instâncias de governo 

 
 
 

1992 

- Revitalização do FUNGETUR 
- Apresentação do PLANTUR (Plano Nacional de Turismo) 
- Criação do PRODETUR-NE (Programa de Desenvolvimento do Turismo no 
Nordeste) 

1993-1994 
- Implantação do PRODETUR-NE 
- Lançamento das Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo 
- Criação do PNMT (Plano Nacional de Municipalização do Turismo) 

1996-2002 

- Nova Política Nacional de Turismo (descentralização, “conscientização” e 
articulação intra e extra governamental 
- Investimento em marketing e divulgação do Brasil no exterior 
- Flexibilização da legislação 

 
 

2003-2007 

- Criação do Ministério do Turismo 
- Criação do PROECOTUR (Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na 
Amazônia Legal) 
- Incorporação da EMBRATUR ao MTUR (ficou responsável pela promoção e 
marketing do turismo brasileiro) 
- Criação da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo e Secretaria Nacional de 
Desenvolvimento do Turismo 
- Criação do Conselho Nacional de Turismo e do Fórum Nacional de Secretários 
de Estado do Turismo 
- Lançamento do Plano Nacional de Turismo (2003-2007) 
- Implantação do Programa de Regionalização Turística 
- Lançamento do Salão Brasileiro de Turismo 
- Lançamento do Plano Nacional de Turismo (2007-2010) 

 

Fonte: Adaptado de Beni (2006). 
 

Em virtude dessas ações, bem como da maior integração do trade 

turístico e de investimento alocados para o setor, o turismo tem se mostrado como 

uma grande oportunidade para o desenvolvimento socioeconômico de muitas 

regiões, pois muitas localidades passaram a ter na prática a fonte de geração de 

divisas que necessitavam. Porém, a maioria dos novos produtos turísticos lançados 
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ao mercado não possuem um planejamento adequado para que possam crescer 

exercendo no meio ambiente o mínimo de impactos ambientais, sociais e culturais 

possíveis.    

Assim, o planejamento turístico configura-se como o processo que 

procura ordenar as ações impostas na busca pelo desenvolvimento do turismo e que 

possui a capacidade de direcionar a construção de equipamentos e facilidades de 

forma apropriada e participativa, de modo a otimizar os recursos investidos, 

potencializar e aperfeiçoar a atratividade turística (BRAGA, 2007). Portanto, 

compreende-se como ferramenta indispensável para os gestores do turismo, sejam 

eles das instâncias federal, estadual ou municipal, na busca pela inserção e 

consolidação da prática nas localidades. 

 

3.2 O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO TURISMO 

O Brasil por possuir grande diversidade cultural, atrativos naturais, entre 

diversos outros fatores, tem um grande potencial turístico. Porém, todo esse 

potencial ainda não é explorado na sua totalidade ou pelo menos não como deveria, 

visto que o país exerce na atividade, apenas 1% do fluxo turístico mundial, o que 

para um país com dimensões continentais é muito pouco em virtude da 

singularidade de cada região que, junto a outros aspectos podem atingir diferentes 

nichos e demandas de mercado e que poderiam contribuir para aumentar essa 

estatística (FREITAS, 2009). 

Isso se deve em parte, a ineficiência do planejamento turístico, ou ainda, 

da falta dele, o que acaba prejudicando o desenvolvimento econômico e social que a 

atividade é capaz de proporcionar às localidades receptoras. Portanto, o turismo, 

como qualquer outro setor apresenta problemas, esses resultantes de fracassos e 

imperfeições do mercado e das subsequentes respostas do governo. Como 

“indústria”, é mau compreendido, assim como vários dos impactos que exerce, 

especialmente devido aos problemas que o cercam, tais como: de análise, 

monitorização, coordenação e elaboração de políticas. Durante muito tempo, a 

análise das políticas públicas e do planejamento turístico não foi considerada 

prioritária, os governos em todas as instâncias se mostraram mais preocupados com 

a divulgação e os retornos financeiros de curto prazo do que com o investimento 

estratégico e a sustentabilidade (HALL, 2004). 
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Porém, essa realidade ao longo do tempo está mudando, atualmente, a 

preocupação com o aspecto do planejamento, especialmente o da sustentabilidade 

da atividade turística tem sido tema de amplo debate entre autoridades e 

especialistas. Isso tem refletido em uma nova concepção de desenvolvimento, esse 

embasado num planejamento estratégico, capaz de prever impactos sociais, 

econômicos, culturais e ambientais, sejam eles de caráter positivo ou negativo, 

respeitando dessa maneira, os limites para o crescimento naturalmente criados pelo 

próprio meio ambiente e a sociedade que o compõe. Portanto, o planejamento deve 

ter a capacidade de evitar impactos negativos; envolver todos os interessados; 

estimular a conservação; ser pluralista, compreendendo as dimensões sociais, 

econômicas e físicas; considerar o equilíbrio social; ser estratégico e integrador 

(HALL, 2004; RUSCHMANN, 2001).  

Desse modo, pode-se caracterizar o planejamento turístico como sendo o 

processo que visa, a partir de uma situação dada, orientar o desenvolvimento 

turístico de um empreendimento, local, região, município, estado ou país, utilizando 

de técnicas como o inventário dos recursos turísticos naturais e culturais, apontando 

seus diferenciais e analisando a atual situação em que se encontra, desse modo, é 

possível alcançar os objetivos propostos anteriormente ou durante a própria 

elaboração do planejamento, estabelecendo ainda as políticas e planos de turismo 

necessários, bem como a viabilidade, controle e gestão de todos os processos 

(LOHMANN & PANOSSO NETTO, 2008; BENI, 2000). 

Assim, o planejamento turístico torna-se essencial para regiões, 

empreendimentos e localidades que desejam implementar o turismo como atividade 

econômica, tendo em vista os efeitos negativos que o fenômeno pode gerar em 

detrimento da má e ineficaz gestão, essa que ocorre na maioria dos lugares pela 

falta de conhecimento do setor por parte dos profissionais que estão a frente dos 

órgãos, entidades e empresas responsáveis pelo processo de planejamento e 

promoção do turismo.  

Embora o planejamento não consiga solucionar todos os problemas e 

males, quando totalmente voltado para processos ele pode minimizar impactos 

potencialmente negativos, maximizar retornos econômicos nos destinos e, dessa 

forma, estimular que a comunidade receptora dê uma resposta mais positiva em 

relação ao turismo em longo prazo, visto que o desenvolvimento turístico 
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completamente destituído de regulamentação e planejamento certamente conduzirá 

à degradação dos recursos físicos e sociais da qual o turismo depende e mantêm 

uma relação intrínseca (HALL, 2004).  

 
O turismo contemporâneo é um grande consumidor da natureza e sua 
evolução, nas últimas décadas, ocorreu como consequência da ‘busca do 
verde’ e da ‘fuga’ dos tumultos dos grandes conglomerados urbanos [...] As 
consequências do grande afluxo de pessoas nesses ambientes – 
extremamente sensíveis – fazem com que o planejamento dos espaços, dos 
equipamentos e das atividades turísticas se apresente como fundamental 
para evitar os danos sobre os meios visitados e manter a atratividade dos 
recursos para as gerações futuras (RUSCHMANN, 2001, p. 09). 
 
 

Por outro lado, é necessário estabelecer estratégias, premissas e planos 

para que a atividade possa ser desempenhada da melhor maneira possível, 

portanto, o planejamento deve ser um aspecto indissociável das localidades que 

desejam iniciar a exploração do turismo, bem como daquelas que precisam passar 

por mudanças a fim de melhorar a qualidade de seus produtos e serviços, ou ainda 

daquelas que perceberam a necessidade do planejamento turístico em virtude dos 

processos conduzidos de maneira errônea e que já se refletiram em impactos 

negativos.  

Chiavenato (1987) apud Hall (2004) divide o planejamento em três tipos: 

estratégico, tático e operacional. O primeiro abrange toda a organização, no caso do 

turismo, um país, região, estado ou município, é formulado pela alta administração e 

possui objetivos de longo prazo. O tático pode abranger um setor ou departamento 

dentro de uma empresa, o que seria correspondente a um ponto turístico ou uma 

pequena localidade de apelo turístico, possui diretrizes de médio prazo e geralmente 

é formulado pela gerência, ou ainda por um secretário de turismo a nível municipal. 

Por último e não menos importante, o operacional, é um planejamento mais pontual, 

geralmente indicado para pequenas tarefas e operações, exige um período curto de 

tempo e pode ser realizado pela supervisão. Petrocchi (2009, p. 17) aponta como se 

dá todo o processo do planejamento, para ele: 

 
[...] inicia-se na percepção integral do momento presente do destino e do 
seu entorno. São identificados os fatores críticos aos quais o destino precisa 
se adaptar, ou que deve tentar modificar. Na sequência, define-se o que se 
deseja no futuro, por meio da formulação de objetivos. Depois, vêm os 
estudos e sugestões de caminhos para atingir esses objetivos, por meio da 
escolha de estratégias. A etapa seguinte são as ações: mover o destino em 
direção a seus objetivos; liderar. Para isso, são organizados os programas 
de trabalho, que realizarão a transição entre a situação atual e a planejada. 
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Finalmente, o processo de planejamento precisa acompanhar e avaliar de 
forma permanente o seu próprio desempenho. É a função controle, que faz 
do plano de turismo um instrumento vivo, monitorando o meio envolvente e 
promovendo as adaptações às mudanças que ocorrem no ambiente externo 
ao destino. 
 
 

No turismo, o processo de planejamento deve passar por diversas fases e 

etapas, podendo ser elaborado com medidas de curto, médio e longo prazo. O ideal 

é desenvolvê-lo numa perspectiva de longo prazo, em virtude de suas diretrizes que 

podem ser alteradas e moldadas de acordo com as necessidades aparentes.  Além 

disso, deve conter objetivos gerais e específicos, assim como, abordagem, ações e 

metas que incluam a participação direta do setor público e privado, mas 

principalmente da sociedade. O estudo tem início na busca das informações 

referentes a localidade alvo do planejamento, o núcleo receptor, através de análises 

de vários pontos como: oferta e demanda turística, núcleo emissor e comunidade 

local. Braga (2007) afirma para que isso ocorra, o planejamento turístico deve 

passar por cinco fases, são elas:  

1. Introdução – determinação do objeto de estudo do planejamento, pode ser uma 

região, município, pequenas localidades etc., na qual serão direcionadas todas as 

operações no decorrer do estudo. Durante a introdução será determinada a missão 

e serão estabelecidas as metas que justificarão o processo de planejamento. 

2. Inventário – caracteriza a situação da localidade por meio de critérios científicos 

usados para garantir a exatidão dos dados. Para que isso ocorra é preciso identificar 

algumas etapas específicas. 

A) caracterização geral: investigação realizada através de documentos e 

bibliografias que servem para orientar o estudo durante a pesquisa in loco, gera um 

conhecimento prévio da área estudada. 

B) levantamento da oferta: levantamento e descrição dos recursos e 

atrativos turísticos, equipamentos e serviços, além da infraestrutura básica que 

serão ofertados na localidade. 

C) caracterização da demanda: identificação do tipo de turista que se 

deseja atrair para a localidade. Podendo ser demanda real/efetiva que é o turista 

que já visita o local e fornece informações sobre suas expectativas e percepção do 

lugar e demanda latente/potencial que são possíveis turistas que possam vir visitar a 
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localidade e antecedente a isso fornecem por meio de pesquisas dados do que 

desejam encontrar no lugar visitado. 

D) investigação da comunidade: pesquisa realizada através de 

questionários e entrevistas a comunidade com finalidade de descobrir opiniões e 

anseios sobre o desenvolvimento da atividade turística local. 

E) descrição da concorrência: pesquisa feita em mapas, guias, jornais, 

revistas, sites e demais fontes de informações para identificar possíveis 

concorrentes diretos e indiretos que possuam produtos e serviços que possam fazer 

com que a demanda seja desviada da localidade. 

3. Diagnóstico – análise de todos os dados obtidos durante o inventário através da 

avaliação das informações colhidas nas etapas anteriores. Em sua elaboração é 

geralmente usado o método SWOT que relaciona e avalia pontos fortes e fracos 

com indicativo de oportunidades e riscos que podem ocorrer. Para que isso ocorra é 

preciso fazer a análise de algumas etapas específicas. 

A) análise da oferta: é determinada a importância do recurso ou atrativo 

turístico em relação aos seus concorrentes diretos. A avaliação deve ocorrer de 

acordo com as especificidades de cada segmento turístico em função de suas 

características diferenciadas e das facilidades de aproveitamento pelo uso dos 

turistas. 

B) análise da demanda: compreensão das necessidades e características 

dos turistas. Essas informações auxiliam na definição de que estratégias usar para 

atrair os turistas, como também satisfazê-lo da melhor forma possível. 

C) análise da comunidade: avaliação das informações sobre a população 

do núcleo receptor, por exemplo, hábitos do cotidiano, grau de profissionalização, 

relação com o meio ambiente e relações sociais, com intuito de conhecer a realidade 

e propiciar melhoras na qualidade de vida da comunidade.  

D) análise da concorrência: avaliação do mercado em que a localidade 

estudada está inserida a partir do estudo de pontos fortes e fracos, posicionamento 

e oportunidade no mercado, erros cometidos e experiências dos concorrentes.  

4. Prognóstico – tem embasamento no diagnóstico e deve reunir informações da 

realidade socioeconômica da localidade a fim de auxiliar na elaboração de diretrizes 

de ação que visem evitar impactos negativos, aumentar benefícios do turismo e 

propiciar o desenvolvimento de forma sustentável da atividade turística. 
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5. Estruturação das diretrizes de ação – com base no prognóstico serão 

estabelecidas as ações necessárias para extinguir fatores negativos e aperfeiçoar 

elementos positivos, de acordo a missão estabelecida na fase inicial do 

planejamento. Dentre as ações destaca-se o programa de conscientização da 

sociedade, restauração dos patrimônios, incentivo de investimentos no turismo, 

aperfeiçoamento de mão-de-obra, melhoria na infraestrutura básica e turística, 

estruturação dos atrativos, entre outros aspectos. 

Dessa forma, o planejamento turístico se torna imprescindível para que 

haja realmente o desenvolvimento do turismo na localidade de maneira sustentável, 

podendo beneficiar e melhorar a qualidade de vida da população local e fortalecer os 

demais segmentos de mercado existentes na localidade estejam eles ligados 

diretamente ou não com o turismo. Outro aspecto importante no planejamento da 

atividade é a hierarquização dos atrativos turísticos. A partir dessa avaliação, pode-

se determinar o potencial turístico do atrativo, o que se caracteriza como um 

elemento fundamental no estabelecimento de estratégias para o local e no 

fornecimento de subsídios que ajudam a determinar a abrangência de projetos, 

quantidade e qualidade dos equipamentos, além da infraestrutura a instalar 

(RUSCHMANN, 2001). 

A atratividade de um determinado local é subjetiva, o que para 

determinado grupo de pessoas é muito interessante, para outro pode ser indiferente. 

Porém, um atrativo que seja único, sem outros semelhantes, geralmente possui 

maior valor para os turistas. Em detrimento disso, teve-se como base a Metodologia 

de Hierarquização dos Atrativos Turísticos proposta pelo MTUR adaptada a partir da 

OMT e pelo Centro Interamericano de Capacitação Turística (CICATUR).  

A aplicação dessa metodologia tem como objetivo principal avaliar a 

importância dos atrativos identificados para inclusão no roteiro turístico. Com este 

instrumento são estabelecidas prioridades para determinar a escolha e as decisões 

das entidades públicas e privadas, gestores e empreendedores. Em primeiro lugar, 

deve-se avaliar o potencial de atratividade do elemento conforme as características 

e peculiaridades e o interesse que pode despertar nos turistas como segue tabela 

abaixo. 

 
Quadro 4. Critérios quantitativos para priorização de atrativos no desenvolvimento da atividade 

turística. 
HIERARQUIAS CARACTERÍSTICAS 
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3 
(alto) 

Todo atrativo turístico excepcional e de grande interesse, com significação 
para o mercado turístico internacional, capaz de, por si só, motivar 
importantes correntes de visitantes, atuais e potenciais. 

2 
(médio) 

Atrativos com aspectos excepcionais em um país, capazes de motivar uma 
corrente atual ou potencial de visitantes deste país ou estrangeiros, em 
conjunto com outros atrativos próximos a este. 

1 
(baixo) 

Atrativos com algum aspecto expressivo, capazes de interessar visitantes 
oriundos de lugares no próprio país, que tenham chegado à área por outras 
motivações turísticas, ou capazes de motivar fluxos turísticos regionais e 
locais (atuais e potenciais). 

0 
(nenhum) 

Atrativos sem méritos suficientes, mas que são parte do patrimônio turístico 
como elementos que podem complementar outros de maior hierarquia. 
Podem motivar correntes turísticas locais, em particular a demanda de 
recreação popular. 

 

Fonte: MTUR (2005). 
 

Posteriormente, são avaliados os aspectos que definem a hierarquia. 

Esse critério permite classificar cada atrativo de acordo com uma escala 

preestabelecida. Assim, pode fornecer subsídios para a diferenciação objetiva das 

características e do nível de importância de cada atrativo. 

1. Grau de uso atual: permite a análise do fluxo turístico efetivo e sua importância 

para a localidade. Difere do grau de interesse por representar a situação atual, em 

vez da potencial.  

2. Representatividade: fundamenta-se na singularidade, peculiaridade ou raridade 

do atrativo. Quanto mais semelhante for a outros atrativos, menos interessante ou 

prioritário. 

3. Apoio local e comunitário: análise do grau de interesse da comunidade local 

para o desenvolvimento e disponibilidade ao público. 

4. Estado de conservação da paisagem circundante: verificação, por observação 

in loco, do estado de conservação da paisagem que rodeia o atrativo.  

5. Infraestrutura: verificação, in loco, da infraestrutura disponível no atrativo e o seu 

estado de conservação. 

6. Acesso: verificação das vias de acesso existentes e suas condições de uso. 

 
Quadro 5. Critérios para hierarquização dos atrativos turísticos. 

 

 CRITÉRIOS 
VALORES 

0 1 2 3 

H
ie

ra
rq

u
ia

 

Potencial de 
atratividade Nenhum Baixo Médio Alto 

Grau de uso atual Fluxo turístico 
insignificante Pequeno fluxo 

Média 
intensidade de 

fluxo 
Grande fluxo 

Representatividade Nenhuma Elemento 
Bastante comum 

Pequeno grupo 
de elementos 

Elemento 
singular, raro 
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similares 

Apoio local e 
comunitário Nenhum 

Apoiado por 
uma pequena 

parte da 
comunidade 

Apoio razoável 
Apoiado por 
grande parte 

da comunidade 

Estado de 
conservação da 

paisagem 
circundante 

Estado de 
conservação 

péssimo 

Estado de 
conservação 

regular 

Bom estado de 
conservação 

 

Ótimo estado 
de conservação 

Infraestrutura Inexistente 

Existe, porém 
em estado 
precário 

 

Existente, mas 
necessitando 

de 
intervenções / 

melhorias 

Existente e 
em ótimas 
condições 

Acesso Inexistente 
Em estado 

precário 
 

Necessitando 
de 

intervenções / 
melhorias 

Em ótimas 
condições 

Total      
 

Fonte: MTUR (2005). 
 

De acordo com as especificidades apresentadas no quadro, deve ser 

preenchida a tabela de avaliação e hierarquização dos atrativos, onde são atribuídos 

valores para cada item dos atrativos avaliados. É importante ressaltar que os itens 

‘potencial de atratividade do elemento’ e ‘representatividade’ devem receber a 

pontuação em dobro, por serem mais significativos em comparação com os demais 

itens avaliados. Por último, são somados os pontos obtidos e define-se o ranking de 

atrativos. Quanto maior o número de pontos de determinado atrativo, maior sua 

importância e necessidade de ser incluído nos roteiros elaborados. 

Essa classificação é muito importante na composição de roteiros 

turísticos, pois ajuda a focalizar investimentos e na proposição de infraestruturas 

envoltas aos atrativos que realmente são capazes de atrair fluxos consideráveis de 

turistas. Para tanto, uma nova perspectiva de desenvolvimento apontada pelo 

governo federal se dá através da formatação de roteiros turísticos, estes criados a 

partir do ponto de vista do planejamento turístico regional, em virtude disso, foi 

lançado o programa Roteiros do Brasil que propõe o desenvolvimento da atividade 

turística de forma regionalizada, com foco no planejamento coordenado e 

participativo. Essa perspectiva torna-se uma alternativa viável para o crescimento da 

atividade, principalmente nas pequenas localidades, além disso, pode contribuir para 

uma maior organização da oferta turística, bem como na diversificação da mesma. 
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3.3 A FUNÇÃO DO ROTEIRO NA ORGANIZAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA 

Já faz algum tempo que, entidades e órgãos públicos, bem como 

operadoras e agências de viagens tem explorado os atrativos naturais e culturais em 

diversas regiões, inclusive em áreas de conservação e proteção ambiental, por meio 

da elaboração de roteiros turísticos, esses se configuram como uma forma de 

projetar a viagem no intuito de percorrer os espaços em um determinado período de 

tempo, conhecendo os atrativos e utilizando-se de serviços ofertados ao turista no 

destino e que são de fundamental importância para que o roteiro tenha o êxito 

esperado na sua operacionalização.  

A roteirização turística pode ser entendida como o processo que propõe 

aos diversos atores envolvidos com a atividade, orientações para a formatação de 

roteiros turísticos. Essas orientações auxiliam na integração e organização dos 

atrativos, equipamentos, serviços turísticos e infraestrutura de apoio ao turismo, o 

que resulta em uma maior consolidação dos produtos de determinada localidade ou 

região, e ainda, acaba conferindo maior uso turístico aos atrativos que estão 

dispersos e que por isso recebem menor fluxo turístico, de acordo com o MTUR, 

(2007, p. 50) o fluxo turístico é caracterizado por “todo deslocamento de um conjunto 

de turistas que se movimenta de uma direção a outra, unidirecionalmente, num 

contexto espaço-temporal delimitado, com um ponto comum de emissão e um ou 

vários pontos de recepção”. Já o roteiro turístico é um itinerário caracterizado por 

elementos que formam sua identidade, ele é definido e estruturado para fins de 

planejamento, gestão, promoção e comercialização do produto turístico5 (MTUR, 

2007). De acordo com Bahl (2004, p.31): 

 
Um roteiro turístico resume todo um processo de ordenação de elementos 
intervenientes na efetivação de uma viagem. Um roteiro pode estabelecer 
as diretrizes para desencadear a posterior circulação turística, seguindo 
determinados trajetos, criando fluxos e possibilitando um aproveitamento 
racional dos atrativos a visitar. 

  
 

Assim, a concepção de roteiros pode proporcionar um melhor 

ordenamento e disseminação da demanda em todas as localidades da região. O 

roteiro aqui proposto possibilitará uma nova perspectiva para o desenvolvimento do 

ecoturismo no município de Acari. As características desse tipo de roteiro são 
                                                           
5 É o conjunto de atrativos, equipamentos e serviços turísticos acrescidos de facilidades, localizados 
em um ou mais municípios, ofertado de forma organizada por um determinado preço (MTUR, 2005, p. 
51). 
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peculiares, pois incluem passeios e atividades que podem durar horas ou até 

mesmo dias e são compostos por tarefas que contemplam a natureza. Esse tipo de 

roteiro carece ser elaborado a partir de uma perspectiva de uso sustentável dos 

aspectos naturais, pois os atrativos, bem com os lugares onde são desenvolvidas as 

atividades, além de praticados os esportes de aventura devem ser conservados para 

que a exploração dos segmentos possa se suceder por tempo indeterminado, 

trazendo dessa maneira inúmeros benefícios para sociedade onde se encontram. 

O roteiro turístico também é importante na organização da oferta turística6 

local, tendo em vista que pode proporcionar a identificação e potencializar a 

atratividade do destino, tornando-o mais rentável e comercialmente viável. Em 

virtude dessa organização, podem ser gerados mais empregos e postos de trabalho, 

além de uma maior circulação do dinheiro. Assim, com o estudo das condições para 

o desenvolvimento do turismo, de modo a aproveitar o potencial dos atrativos 

turísticos a partir do planejamento da atividade, as chances para que haja o 

desenvolvimento econômico na região podem ser maiores (MTUR, 2007). 

Deve-se entender a roteirização turística como um aspecto fundamental, 

devido ao papel que pode exercer no desenvolvimento socioeconômico de 

determinada região. Quando implantada da maneira correta pode contribuir para o 

aumento do fluxo de turistas no destino, assim como aumentar o tempo de 

permanência e os gastos que realizam durante a viagem. Isso faz com que haja uma 

melhor distribuição da renda, a partir da criação e do aumento de postos de trabalho, 

em consequência ao crescimento organizado e planejado do fluxo turístico do 

destino, o que representa um maior volume de recursos financeiros chegando e 

circulando na região. 

Para tanto, é preciso que haja também uma diversificação do produto 

turístico, tendo em vista que a demanda está cada vez mais exigente por inovação e 

autenticidade. Com uma variedade maior de produtos turísticos, é possível alcançar 

e ainda satisfazer as necessidades e expectativas dos novos consumidores. Nesse 

sentido, surge frequentemente novos nichos de mercado que diversificam a oferta 

turística e que são de suma importância para o processo contínuo de renovação, 

                                                           
6 É o conjunto de atrativos turísticos serviços e equipamentos e toda infraestrutura de apoio ao 
turismo de um determinado destino turístico utilizados em atividades designadas turísticas (MTUR, 
2007, p. 68). 
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visto que a maioria dos destinos passa pelo processo de estagnação e declínio, 

quando mal planejados. 

 

 

3.4 SEGMENTAÇÃO DE MERCADO: DIVERSIFICANDO A OFERTA  

A segmentação assume papel importante na diversificação da oferta 

turística local, e pode ser compreendida como uma forma de organizar o turismo 

para fins de planejamento, gestão e mercado, além de um instrumento de 

organização da promoção para os diferentes públicos. Ainda, é definida pela 

natureza intrínseca ao próprio atrativo, em função das atividades preponderantes e 

motivadoras do fluxo turístico. Desse modo, a segmentação caracteriza-se como 

uma ferramenta essencial no ordenamento dos roteiros turísticos para o mercado 

(MTUR, 2007). 

No município de Acari, na região do Seridó norte-rio-grandense, como em 

várias outras localidades, existe a necessidade de segmentar o mercado turístico, 

para que possam ser implementados novas opções de atrativos e produtos 

turísticos, agregando dessa maneira valor ao destino, além do diferencial de 

marketing para o turismo local. Dessa forma, o marketing de destinos turísticos 

torna-se ferramenta administrativa essencial para o processo de segmentação, pois 

é capaz de identificar o perfil da demanda turística local ou ainda apontar maneiras 

de inserir um novo tipo de turismo na região (FARAH, 2005). 

Marcos Cobra (2005, p. 160) define o processo de segmentação do 

mercado turístico, como sendo “uma técnica utilizada para agrupar consumidores de 

serviços de turismo com comportamentos de compra semelhantes para realizar 

esforços concentrados e especializados de marketing sobre este segmento 

(agrupamento de consumidores)”. Ainda, aponta quais são os aspectos positivos de 

tal processo e as possibilidades dessa definição, portanto, um segmento de mercado 

bem definido é capaz de possibilitar maior eficácia na aplicação dos instrumentos de 

marketing, como propaganda, estratégia de preços, promoção de vendas, 

distribuição e esforço de vendas, otimizando dessa maneira os recursos disponíveis. 

Esse processo é capaz de gerar diversos aspectos positivos ao 

planejamento turístico, dentre eles o governo local terá a possibilidade de direcionar 

de forma adequada os recursos financeiros na promoção do município nas cidades 
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ou regiões de onde provêm os turistas (regiões emissoras), criar política de preços 

para os serviços de acordo com o poder aquisitivo dos turistas e visitantes, criar 

roteiros que se ajustem ao perfil do turista identificado na pesquisa, entre outras 

formas de maximizar o processo produtivo do turismo, ou seja, estabelecer um 

mercado alvo no qual os turistas possuam anseios e necessidades semelhantes e 

nele criar maneiras de satisfazer ao máximo o mercado consumidor.  

Em Acari/RN, existe a necessidade de segmentar o mercado turístico, 

pois não se sabe exatamente qual é o perfil do turista que costuma visitar a cidade e 

seus atrativos. Nesse contexto, é preciso caracterizar a demanda turística que, de 

acordo com Lage & Milone (2001, p. 56) é o “número de bens e serviços turísticos 

que as pessoas desejam e são capazes de consumir, por um determinado valor e 

em um determinado período de tempo”. Depois de identificado o perfil da demanda, 

são idealizadas e postas em prática ações a fim de diversificar o público consumidor, 

assim, pode-se alocar esforços para o incremento do ecoturismo e das atividades de 

aventura no município, segmentos em potencial para o desenvolvimento do turismo 

local. 

Semelhante a Marcos Cobra (2005), porém de forma mais completa, a 

OMT também define e destaca a importância de projetar a demanda turística, 

segundo a organização: 

 
A projeção da demanda turística é fundamental para indivíduos, 
organizações públicas ou privadas e governos que estejam planejando 
investimentos futuros em turismo. As decisões tomadas a respeito de 
preços, programas de marketing promocionais ou estratégicos, distribuição 
e alocação de recursos humanos, naturais e de capital exigem antecipações 
confiáveis das tendências atuais e futuras da demanda. Prever o número de 
chegada de turistas, suas necessidades relativas a serviços e sua 
sazonalidade também é crucial para os planejadores decidirem sobre 
alocação e distribuição de infraestrutura, hospedagem, transportes, 
atrações, promoções e outros serviços. O objetivo é que o desenvolvimento 
turístico bem planejado, com base em previsões confiáveis e válidas, gere 
eficácia e benefícios de longo prazo, ao mesmo tempo em que minimiza 
problemas sociais e ambientais (OMT, 2001 p.138).  

 
 
Desse modo, a pesquisa pode criar uma base de dados sobre o perfil da 

demanda turística e seu potencial ainda não explorado, estabelecendo informações 

importantes capazes de contribuir para o melhor conhecimento do mercado turístico 

acariense e também orientar os empreendedores quanto à melhoria dos seus 

produtos e serviços. Segundo Guimarães (2009, p. 34) “a sobrevivência dos 
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destinos turísticos depende tanto do planejamento e desenvolvimento do turismo 

sustentável como do conhecimento dos fluxos turísticos, das motivações dos turistas 

e dos impactos do turismo no destino”. 

A. Poon (1989) apud Ruschmann (2001) afirma que o turismo 

caracterizado por comercialização de pacotes e voos charters é “velho” e que o 

“novo” turismo é aquele constituído por experiências autênticas, com a segmentação 

de mercado em alta e com flexibilidade nas atividades. Portanto, é de fundamental 

importância criar mecanismos que possam atrair e despertar o desejo dos turistas e 

visitantes em visitar a localidade, bem como de permanecer por mais tempo, 

prolongando a viagem e impactando de forma positiva a economia local. 

Assim, identificado o potencial que o município de Acari possui, esse não 

empregado para uso turístico e que devido a exploração de outras atividades 

econômicas como a agropecuária, é que se propõe a criação de roteiros 

ecoturísticos incrementados com atividades de aventura a fim de diversificar a oferta 

e o fluxo turístico local. Além disso, com a exploração de uma atividade sustentável, 

podem ser criados mecanismos para a manutenção do meio ambiente e 

conservação do mesmo, proporcionando o desenvolvimento econômico sustentável 

da comunidade receptora. 
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4 O MUNICÍPIO DE ACARI: ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS, 

ECONÔMICOS E TURÍSTICOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

O município de Acari está localizado na região do Seridó norte rio-

grandense, a 209 km da capital do estado, mais precisamente na Microrregião do 

Seridó Oriental, na Mesorregião Central Potiguar e no Polo Seridó. De acordo com o 

censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano 

2010, a população é formada por 11.035 habitantes, sendo 8.841 residentes na área 

urbana e 2.194 na zona rural, 5.364 pessoas da população residente são homens 

enquanto 5.671 são mulheres.  Sua área territorial compreende 609 km² e a 

densidade demográfica é de 18,13 (hab/km²). A economia local é baseada 

principalmente na agricultura, na pecuária e no setor de serviços (IBGE, 2010). 

 
Figura1. Mapa do Rio Grande do Norte com Acari destacado 

 
Fonte: IBGE (2010) 

 

4.2 BREVE HISTÓRICO 

Acari/RN é um dos municípios mais antigos do interior do Rio Grande do 

Norte. Por ser uma das localidades nas quais começaram o povoamento nessa 

região, o município guarda um acervo de riqueza pré-histórica, histórica e cultural de 

grande relevância para o Estado, com sítios arqueológicos, monumentos 

arquitetônicos, formações geológicas, casas de fazendas do período colonial, além 

das tradições e saberes existentes na história e na memória do seu povo. Tanta 
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diversidade foi reconhecida quando tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

Artístico Nacional (IPHAN), dois prédios, a Casa de Câmara e Cadeia, atual sede do 

Museu Histórico de Acari e a Capela de Nossa Senhora da Guia, hoje, Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário, datada do século XVIII.  

No início do século XVIII, na Ribeira da Acauã, no interior do Rio Grande, 

lugar habitado pelos nativos acaris surgia no leito do Rio Acauã, mais 

especificamente no Poço do Felipe, as primeiras habitações (palhoças) que serviam 

para abrigar os tropeiros viajantes que passavam na região em busca da capital do 

estado, com o objetivo de comércio e satisfação de necessidades pessoais. Em 

1720, já se tinha indícios de palhoças nas terras do Acauã, lugar que deu origem ao 

município de Acari, um dos territórios mais antigos do interior do estado do Rio 

Grande do Norte, como ressalta Rosa (1974, p. 26):  

 
Por volta de 1720 já existia o que se poderia chamar um povoado. 
Acompanhando a barreira da margem direita do rio, encontrava-se pequeno 
lance de casas, com as frentes para o norte. Num trecho mais horizontal, 
perto do riacho, fincara-se a latada para a feira semanal. 

 
 

Possuidora de um expressivo patrimônio cultural é o único município do 

interior do Rio Grande do Norte que possui dois prédios tombados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Esse ecletismo em sua arquitetura 

compreende vários prédios de relevância histórica cultural, como: os casarios 

urbanos, o mercado público e igrejas que retratam os costumes, saberes e vivência 

dos formadores da municipalidade. Além disso, na zona rural há sítios arqueológicos 

com diversas pinturas e incisões rupestres que representam o cotidiano do homem 

pré-histórico seridoense.  

As casas típicas do Seridó são encontradas com frequência na terra árida 

do interior, ou seja, as casas de fazendas, em duas águas (telhado em forma de 

triângulo), voltadas para o nascente para proteger do sol. Nos costumes, preserva o 

título de cidade mais limpa do Brasil, no qual o Código de Postura de 1835, já fazia 

referência à limpeza urbana, como afirma Cortês (2009, p. 23): 

 
Em todo o cabeça de casal será obrigado a ter limpas as frentes de suas 
casas nas povoações, nas quatro festas, principalmente de cada hum ano, 
sob pena de pagar por cada vez que faltar a limpeza, duzentos réis para as 
despesas da Câmara. 
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Porém, Acari não se restringe apenas aos atrativos histórico-culturais, o 

município tem grande potencialidade a ser explorada e desenvolvida no que diz 

respeito ao uso dos recursos naturais. Principalmente na região do Açude Marechal 

Dutra, conhecido popularmente como Açude Gargalheira, este construído entre os 

gargalos formados pela serras, sendo um dos maiores reservatórios de água doce 

do interior do estado, está localizado a 4 km do centro da cidade. Além do próprio 

açude, existem inúmeros recursos naturais que podem ser explorados para fins 

turísticos como foi identificado no inventário realizado, como exemplo, as várias 

serras que circundam o reservatório e que oferecem inúmeras opções de trilhas, 

atividades de aventura, interpretação e contemplação da paisagem. 

 

4.3 PERFIL SOCIOECONÔMICO DO TURISTA EM VISITA A ACARI 

Foi possível identificar, através das respostas dadas pelos entrevistados, 

o perfil socioeconômico do turista que costuma visitar o município de Acari - RN, 

esta considerada uma informação importante, pois a partir delas podem ser 

elaboradas medidas e tomadas decisões mais precisas, bem como elaboradas 

políticas públicas municipais voltadas para o desenvolvimento ordenado do turismo 

local, buscando assim, a maximização e o uso racional dos recursos financeiros 

existentes. A pesquisa de campo teve início na primeira semana de setembro, 

precisamente dia 8, com aplicação dos formulários de pesquisa junto aos hóspedes 

das pousadas do município, foram elas: Pousada Gargalheiras, O Panelão, Acari, 

Pires e Landorbebe. Posteriormente, também foram questionados os turistas em 

visita aos atrativos turísticos, especialmente na Igreja do Rosário, no Museu 

Histórico e no Açude Gargalheira. O término da aplicação dos formulários se deu no 

dia 27 de setembro de 2011. Durante esse período foi aplicado o total de 94 

formulários com os visitantes e foi obtida uma média de 8 a 12 minutos para 

aplicação de cada um deles. 

O questionário utilizado para a pesquisa abrange 03 (três) grupos de 

informações, primeiro a caracterização do informante, formada pelas variáveis: 

residência permanente, sexo, faixa etária, grau de escolaridade, ocupação e renda. 

Segundo, as informações sobre a viagem propriamente dita, ou seja, frequência de 

visita, tempo de permanência, localidades visitadas, destino da viagem, forma de 

viajar e de organização da viagem, meio de transporte, meio de hospedagem, 
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gastos, preço de bens e serviços, motivação da viagem, influência da visita e 

intenção de retorno. E por último, a avaliação do produto visitado, na qual constam 

as variáveis de avaliação dos atrativos visitados, dos equipamentos e serviços 

turísticos e da infraestrutura urbana.  

Com relação ao sexo do turista predominaram os homens em maior 

frequência no período de aplicação da pesquisa, compreendendo 65,21% dos 

questionados, enquanto as mulheres corresponderam a apenas 34,79%. Já o grau 

de instrução do turista, ou seja, sua escolaridade foi determinada assim, a maioria 

possui 2º grau completo, contabilizando 65,57%, enquanto os demais estão divididos 

entre superior incompleto e completo, pós-graduação e 1º grau incompleto. Esses 

dados já dão indício de que a maioria dos visitantes viaja a trabalho, tendo em vista 

que a maioria são homens que estão sozinhos, pois geralmente quando viajam a 

lazer trazem consigo parentes e amigos. O quadro seguinte apresenta a faixa etária 

do turista onde predominou maior concentração de adultos entre 21 a 40 anos de 

idade, ou seja, um público jovem que se trabalhado, pode voltar-se para o consumo 

de serviços e produtos do ecoturismo e do turismo de aventura. 

 
Quadro 6: Faixa etária dos turistas. 

 

FAIXA ETÁRIA PORCENTAGEM (%) 

10 a 15 anos 0 

16 a 20 anos 13,05 

21 a 30 anos 43,47 

31 a 40 anos 21,74 

41 a 50 anos 8,70 

Acima de 50 anos 13,04 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Quando questionados se antes da viagem, se lembravam de terem visto 

alguma propaganda sobre o município de Acari, 82,60% afirmaram que sim, e em 

quais veículos de comunicação isso ocorreu pode ser identificado no gráfico a 

seguir. Essa questão foi de múltipla escolha, tendo em vista que os turistas podem 

ter visto o município em diferentes mídias. 
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Gráfico 1: Veículos de comunicação. 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Com o resultado pode-se perceber que os turistas em sua maioria 

tomaram conhecimento do município com a propaganda feita por parentes e amigos, 

além da própria internet que é uma disseminadora de informações. Ainda, é 

perceptível que não existe promoção do município por meio de agências e 

operadoras de viagem, o que tem um caráter negativo, tendo em vista que Acari não 

está inserida nos pacotes e roteiros turísticos comercializados pelas empresas. 

Desse modo, com o resultado obtido, podem-se elaborar medidas ou ações para 

que o município possa atrair atenção não só dos turistas, mas também das 

empresas (agências e operadoras), esses que na cidade trabalham apenas com 

turismo emissivo ao invés de focalizar o turismo de receptivo que seria mais positivo 

para economia da região. A questão seguinte perguntava qual o destino final da 

viagem realizada pelos turistas, e foi diagnosticado que o intuito da maioria dos 

viajantes era realmente visitar a cidade com está explícito no gráfico seguinte. 

 
Gráfico 2: Destino final da viagem. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Portanto, compreende-se que a maioria dos turistas está principalmente 

destinada a visita ao município de Acari, o que é um aspecto extremamente positivo, 

ainda, cerca de 22% dos turistas tem como destino final outras cidades diferentes da 

apontada na pesquisa, ou seja, esses turistas estão apenas de passagem pela 

cidade e encontram nela uma atratividade interessante ou ainda um bom lugar para 

pernoitar. 

No que diz respeito ao meio de transporte utilizado para viagem, a maioria 

dos visitantes, 56,52%, optaram por viajar de carro de passeio próprio, enquanto 

apenas cerca de 20% viajam de ônibus, sejam eles fretados ou de linha regular, isso 

ainda deixa transparecer a má qualidade do transporte público regional, fazendo 

com que os turistas optem por outros meios de transportes, mesmo sendo mais 

onerosos. 

 
Gráfico 3: Meios de transportes utilizados para viagem. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto à forma de viagem, foi questionado se viajavam sozinhos, com 

amigos ou familiares, ou ainda em excursão organizada. O resultado obtido foi o 

seguinte: 39,13% viajam sozinhos, 26,05% viajam entre amigos e 17,40% entre a 

família. Apenas 8,9% viajam em excursões organizadas por agências de viagem e 

8,69% em excursão organizadas por conhecidos, o que transparece mais uma vez 

que Acari ainda não é cotada como uma opção de destino turístico pela maioria das 

empresas do setor, mesmo existindo roteiros institucionais formatados de toda a 

região do Seridó em diferente segmentos, no qual a cidade faz parte. Também, foi 

questionado o tempo de permanência do turista no município de Acari, como segue 

o gráfico seguinte. 
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Gráfico 4: Tempo de permanência na cidade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Um aspecto identificado na pesquisa é que a maioria dos turistas 

costumam pernoitar na cidade de Acari, o que acaba beneficiando a economia local 

com a entrada de mais recursos financeiros provenientes com estadas, alimentação 

e outros gastos. Ainda, grande porcentagem dos turistas afirmaram passar mais de 

uma semana na cidade, isso configura-se em estadas em casas de parentes ou 

amigos, visto o longo período, raramente permanecem hospedados em pousadas 

durante tanto tempo, a não ser por motivos trabalhistas. No que diz respeito à 

frequência de visitas a cidade, o gráfico adiante mostra como está disposta. 

 
Gráfico 5: Frequência das visitas dos turistas ao município. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Pode-se dizer que muitos turistas frequentemente viajam a Acari visto a 

porcentagem identificada na pesquisa, poucos disseram estar visitando pela primeira 

vez a cidade, isso se deve principalmente por que a maioria viaja a trabalho e não 

por lazer ou em férias. Ainda, foi questionado o meio de hospedagem utilizado 
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durante a estada na cidade, o resultado ficou disposto da seguinte forma de acordo 

com o gráfico posterior. 

 
Gráfico 6: Meios de hospedagem mais utilizados pelos  turistas no município. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Desse modo, a maioria dos visitantes costumam alojar-se em pousadas 

ou em casas de conhecidos, o primeiro caso em sua maioria de viajantes a trabalho 

e que ficam no máximo um dia na cidade e no segundo os turistas que estão em 

férias ou em visita a familiares e que costumam permanecer no mínimo um final de 

semana em Acari. A questão seguinte faz referência ao local onde os turistas 

realizavam suas refeições, 86,95% dos visitantes afirmaram realizá-las em Acari. O 

gráfico adiante mostra como ficou disposto o percentual em cada local. 

 
Gráfico 7: Locais de refeições dos turistas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tal resultado já era esperado, tendo em vista que a maioria das pousadas 

da cidade possui restaurantes em sua estrutura, isso é um aspecto positivo, pois os 

turistas têm maior facilidade e comodidade, porém não existem opções de 

restaurantes especializados, deixando o turista com poucas opções de escolha. A 
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respeito dos atrativos que trouxeram os turistas ao município, os visitantes 

elencaram os seguintes: 

 
Gráfico 8: Atrativos que trouxeram os turistas a cidade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Apesar de o Açude Gargalheira motivar a visitação de turistas em maior 

número, os negócios e os eventos existentes na cidade configuram-se como dois 

dos principais motivos das visitas e viagens. O gráfico seguinte mostra a média em 

reais, no período de um a três dias, dos gastos dos turistas durante sua estada em 

Acari. 

 
Gráfico 9: Gastos em reais dos turistas no município (media diária). 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Em virtude desse resultado percebe-se que boa parte dos gastos dos 

turistas realmente é com alimentação e hospedagem, deixando de consumir outros 

produtos locais, tais como, artesanato e souvenires, entretenimento, entre outros. 
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Também, foi perguntada a opinião dos turistas enquanto aos preços dos produtos e 

serviços consumidos na cidade, como segue no quadro abaixo. 

 
Quadro 7: Opinião dos turistas em relação aos preços de produtos e serviços. 

PRODUTOS E 
SERVIÇOS ADEQUADOS ALTOS MÉDIOS BAIXOS 

ALOJAMENTO 52,17% - 21,73% 4,34% 

REFEIÇÕES 34,78% - 43,47% - 

ENTRETENIMENTO 34,78% 4,34% 47,82% 4,34% 

ARTESANATOS 30,43% 8,69% 34,78% 4,34% 

LANCHES 47,82% 13,04% 26,08 - 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

As porcentagens contidas no Quadro 7 mostram que a maioria dos 

turistas acreditam que os preços pagos por cada serviço ou produto elencados 

justos, ou ainda um preço médio, o que transparece a boa satisfação dos visitantes 

em relação à média de preços no município. Ainda, foi questionado qual era a 

expectativa dos turistas em relação à visita a cidade, 13,05% afirmaram ser 

excelente enquanto 86,95% disseram ser boa. Já após a visita ao município 43,47% 

disseram estar mais satisfeitos após a visita, enquanto 56,53% permaneceram como 

a opinião “boa”. Esse aspecto é importante, pois transparece que o município, 

apesar das dificuldades no planejamento turístico, está correspondendo às 

expectativas formadas pelos turistas antes da viagem. 

Nas perguntas abertas, os turistas puderam opinar em relação ao que 

poderia ser realizado para tornar o município de Acari mais atraente, a maioria das 

respostas tiveram relação como o aspecto da infraestrutura turística e de apoio, pois 

os visitantes afirmaram que é necessário que haja melhorias nesses aspectos para 

que o município possa receber de maneira satisfatória e melhor os visitantes. Os 

aspectos citados pelos turistas foram: desde melhoria na sinalização turística, nos 

meios de acesso aos atrativos, infraestrutura de apoio ao turismo até a sugestão de 

criação de espaços verdes, de uma praça de eventos e um balneário. 

Além disso, foi perguntado se os turistas voltariam ao município e o 

porquê, 100% deles afirmaram que sim, em sua maioria disseram que retornariam 

devido a tranquilidade que a cidade proporciona, por também ser um ambiente 

agradável onde as pessoas são hospitaleiras e gentis, por ser bonita e limpa, ainda, 
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por causa dos atrativos e passeios existentes no local, além da visita a família e dos 

negócios existentes no local. 

Por último, o formulário de pesquisa contemplava o local de origem dos 

turistas, em sua maioria, cerca de 56% dos turistas disseram ser provenientes de 

cidades circunvizinhas, todas da região do Seridó como, Currais Novos, Carnaúba 

dos Dantas, Parelhas, Jardim do Seridó, Caicó e Cruzeta. Outros 34,78% foram 

provenientes de Natal e Região metropolitana, e em menor escala foram os turistas 

vindos de outras regiões e estados como o da Paraíba, totalizando apenas 8,70%. 

Portanto, a pesquisa realizada mostrou que a maioria dos turistas que 

visitam Acari, principalmente durante a semana, são de pessoas que vieram a 

negócios e por motivos de trabalho, elas costumam permanecer no município por no 

máximo um dia, ou ainda pernoitam, tem gastos mínimos apenas com alimentação e 

hospedagem e são provenientes da região do Seridó, principalmente de cidades 

como Caicó e Currais Novos. 

Outra parcela de turistas em Acari são os que visitam a cidade nos finais 

de semana, geralmente permanecem no local um ou dois dias em casas de parentes 

e amigos, costumam usufruir de serviços de alimentação e entretenimento e visitam 

os atrativos turísticos do município, esses têm gastos mais elevados a partir de R$ 

100,00 por pessoa e frequentemente estão fazendo novas visitas, também são 

provenientes de cidades circunvizinhas, porém também há um fluxo significativo de 

turistas de outras regiões, principalmente de Natal e seu entorno. Além desses, 

existem os visitantes que permanecem um período maior na cidade, são os que 

estão em visita a parentes e amigos, porém em apenas determinada época do ano, 

no período de julho a agosto e nos meses de dezembro e janeiro, na qual é 

costumeira a reunião dos familiares para confraternizações. 

A identificação do perfil de visitantes e turistas é muito importante, pois a 

partir da análise dessas informações é possível elaborar políticas e estratégias para 

a organização dessa demanda, ou mesmo sua diversificação com o intuito de atrair 

segmentos diferentes de turistas. Desse modo, possíveis investimentos no setor 

podem gerar retornos financeiros mais positivos. Essa caracterização do perfil dos 

turistas, junto à inventariação da oferta turística local são fatores fundamentais ao 

desenvolvimento da atividade turística em qualquer região. 
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4.4 LEVANTAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 

4.4.1 Infraestrutura de apoio ao turismo 

A infraestrutura de apoio ao turismo assume papel importante no 

desenvolvimento da atividade turística no município, compondo as condições 

necessárias para seu crescimento e para receber de maneira satisfatória visitantes e 

turistas. Além disso, as localidades acabam se beneficiando em virtude do 

desenvolvimento turístico, pois são dotadas com infraestruturas e serviços que antes 

não havia o que beneficia a população autóctone. Os elementos que compõe essa 

infraestrutura básica são: os acessos (rodoviários, ferroviários, aquaviários e 

aeroviários, além de seus respectivos terminais de passageiros); o sistema de 

comunicações (agência postal, posto telefônico, emissora de rádio e TV, jornais e 

revistas); sistema de segurança (polícias civil, militar e rodoviária, corpo de 

bombeiros, guarda municipal, etc.); sistema de saúde (pronto-socorro, hospital, 

clínica médica, odontológica e veterinária, maternidade, posto de saúde, 

farmácia/drogaria, etc.); sistema educacional (escolas municipais e estaduais, 

universidades, cursos técnicos e profissionalizantes, etc.); e outros serviços e 

equipamentos de apoio (bancos, serviços mecânicos, shoppings centers, locadora 

de imóveis e automóveis, feiras e mercados, lojas de artesanato, postos de 

combustíveis, representações diplomáticas, entre outros). Identificar e avaliar o nível 

de qualidade desses elementos faz-se importante, porque a partir daí pode-se 

propor melhorias em virtude de um melhor atendimento e satisfação dos visitantes, 

turistas e da própria comunidade local (MTUR, 2011). 

O quadro adiante mostra os elementos que compõem a infraestrutura de 

apoio ao turismo no município de Acari. 

 
Quadro 8. Infraestrutura de apoio ao turismo do município de Acari. 

CATEGORIA TIPO NOME 

MEIOS DE ACESSO Rodoviários 
BR 427 
RN 288 

 
SISTEMA DE  

COMUNICAÇÃO 
 

Agência postal Correios 

Emissora de rádio FM Gargalheiras (87.9) 

 
SISTEMA DE 
SEGURANÇA  

Polícia Militar Polícia Militar de Acari 

SISTEMA DE SAÚDE 

Hospital Hospital Regional Dr. Odilon Guedes 
Maternidade Maternidade de Acari 

Clínica odontológica Centro Odontológico Integrado Dr. 
Rodrigo Fernandes 
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ODONTOMED 

Clínica médica  Consultório de Psicologia Clínica Dra. 
Luanne Medeiros 

Clínica veterinária Neto Veterinário 
Postos de saúde 8 PSF (5 urbanos – 3 zona rural) 

Farmácias/Drogarias 

Drogaria Esperança (UNIFARMA) 
Farmácia N. Sen. Da Guia 

(Coopefarma) 
Santa Bárbara 

SISTEMA 
EDUCACIONAL 

Escola estadual 

E. E. Drº José Gonçalves de 
Medeiros 

E. E. Tomaz de Araújo 
E. E. Cônego Ambrósio Silva 

E. E. Profª Iracema Brandão de 
Araújo 

Escola Municipal 

E. M. Profª Terezinha de Lourdes 
Galvão 

E. M. Cipriano Santa Rosa 
E. M. Profª Porfíria Pires 

E. M. Majora Hortêncio de Brito 
Creche Municipal 

Escola Filantrópica MAANAIN 
Curso pré-vestibular Instituto de Ensino Januário 

OUTROS SERVIÇOS E 
EQUIPAMENTOS DE 

APOIO 

Compras especiais 
Feira livre de Acari 

Mercado Público de Acari 

Comércio turístico 

Casa do Mangaio 
Esc. de Artes e Ofícios Aristóteles 

Fernandes – Arte Sacra 
Casa do Artesão 

ASPROA 

Serviços bancários 
Banco do Brasil 
Casas Lotéricas 

Serviços mecânicos  

Oficina do Ratinho 
Oficina do Ornilo 

Auto Car 
AG Moto 

Oficina do Walter 
Funilaria e Mecânica do Iberê 

Auto Elétrica Rodrigues 

Postos de combustíveis 
Posto das Cordilheiras (ALE) 

Posto A Palhoça (SP)  

 

Fonte: Adaptado do MTUR (2011). 
 

O município de Acari possui boa infraestrutura básica, com acessos e 

logradouros de qualidade, saneamento básico, água encanada e energia elétrica em 

quase 100% das casas, coleta de lixo, limpeza urbana reconhecida como uma das 

melhores do país, entre outros aspectos. Quanto à infraestrutura de apoio ao 

turismo, após o levantamento realizado identificou-se que ainda há muitos 

empreendimentos trabalhando de maneira informal, o que de certa forma pode 

prejudicar o padrão de qualidade de produtos e serviços ofertados, como é o caso 

dos serviços de manutenção de automóveis e similares, tendo em vista que tais 
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serviços podem não estar em consonância com as normas de qualidade e 

segurança exigidas pelas entidades reguladoras. 

 

Figura 2. Creche Municipal 

 
Fonte: Dantas (2012). 

 

Figura 3. Ambrósio Córdula (Arte Sacra) 

 
Fonte: Córdula (2011) 

 

Além disso, o comércio turístico ainda é incipiente, existe apenas uma loja 

de artesanato local e duas associações que trabalham de maneira esporádica, não 

há produtos artesanais ou souvenires característicos locais, a venda de produtos 

como camisetas com os atrativos locais, chaveiros, bonés e outros não existe, assim 

a produção de artesanato local não tem por onde escoar, apenas através de 

encomendas. Outro aspecto negativo é o serviço bancário, pois não há caixa 24h a 
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disposição dos turistas, o banco só permanece aberto até às 20h. Porém, há 

aspectos positivos para ressaltar a respeito do sistema de saúde, principalmente a 

saúde pública. O Hospital Municipal atende satisfatoriamente os pacientes vindos 

das cidades circunvizinhas bem como a população local, ainda há a Maternidade e 

os vários postos de saúde localizados nos diferentes bairros da cidade e na zona 

rural.  

 

4.4.2 Infraestrutura turística 

A infraestrutura turística é um aspecto essencial ao desenvolvimento da 

atividade, tendo em vista que gera as condições necessárias para o bom 

recebimento e acomodação de turistas e visitantes, constituí-se no conjunto de 

estabelecimentos e prestadores de serviços que dão condições para que o visitante 

tenha uma boa estada. É caracterizada pelos diversos serviços e equipamentos de 

hospedagem, desde hotéis, pousadas, resorts, até simples acampamentos ou 

campings. Não menos importantes são os serviços e equipamentos de alimentos e 

bebidas: bares, restaurante, lanchonetes, cafeterias, sorveterias, quiosques, etc. 

Ainda, os serviços e equipamentos de agências de turismo, tais como: agências de 

viagens, agência de receptivo, agência consolidadora e operadoras de turismo. 

Também, os serviços e equipamentos de transporte turístico como as locadoras de 

veículos, além dos serviços e equipamentos para eventos: centro de convenções, 

parques, pavilhões, organizadoras, etc. Há ainda, os serviços e equipamentos de 

lazer que são os espaços livres, áreas verdes, instalações poliesportivas, espaços 

de recreação, entre outros. Por último, outros serviços e equipamentos turísticos, 

composto por postos de informações, entidades associativas, guias, monitores e 

condutores de turismo. 

 
Quadro 9. Serviços e Equipamentos turísticos do município de Acari. 

CATEGORIA TIPO NOME 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 
DE HOSPEDAGEM Hotelaria e de apoio 

Pousada Gargalheiras 
Pousada Pires 

Pousada Pé de Serra 
Pousada das Cordilheiras 

Pousada O Panelão 
Pousada Acari 
Motel L’amore 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 
DE ALIMENTOS E BEBIDAS Restaurante 

Restaurante das Cordilheiras 
Restaurante Acari 

Restaurante O Panelão 
Restaurante Gargalheiras 
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A Cor do Sabor 
Pé de Serra 

Bar 

Point Bar 
Landorbebe 
Bar do Gil 
Lancaster 

Bar do Neguinho 
Bar do Gilvan 

Beto Bar 
Juazeiro Bar 

Bar da Prainha 
Bar da Nininha 
Bar do OLDR 

Lanchonete 

Pizzaria Sobradinho 
Point Bar 

Landorbebe 
Lancaster 

Lanchonete do Chorão 
Quiosque Quiosques Públicos (10 unidades) 

Sorveteria 
Frio Bom 

JS Games 

Padaria 

Sabor de Pão 
Pague Menos 

Gerson & Gilvan 
Padaria do Inácio 

Outros 

Toinho do Quentão  
(Cachorro Quente) 

João de Deus (Pasteleiro) 
Pastel N. Sen. Da Guia 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 
DE AGÊNCIAS DE TURISMO Agência de viagem  Acauã Turismo 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 
PARA EVENTOS Espaço para eventos 

Municipal Clube de Acari 
Lancaster 

Espaço da Vila 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 
DE LAZER 

Espaços livres e áreas 
de lazer 

Praça Juvenal Lamartine 
Praça Tázia Luana  
Praça do Coreto 

Espaço arborizado do Museu Histórico 
Praça Cel. Silvino Bezerra 

Praça do Gargalheiras   

Instalações esportivas 

Estádio Municipal Pedro Celestino 
Ginásio de Esportes Jorácio Mamede 

Galvão 
Ginásio Poliesportivo Bilesão 

Campo de Futebol Society da Vila 
Paintball Cangaços 

Municipal Clube de Acari (piscina) 

Espaços de diversão e 
cultura 

Municipal Clube de Acari 
Casa de Shows Espaço da Vila 

Casa de Shows Pé de Serra 

OUTROS SERVIÇOS E 
EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 

Informações turísticas  Secretaria Municipal de Turismo 
Guiamento e 

condução turística 
Guia de turismo Túlio Cortez  

Condutor Ivan Russo 

 

Fonte: Adaptado do MTUR (2011). 
 



67 

 

Diante disso, é perceptível que o município de Acari já possui vários 

equipamentos e serviços turísticos capazes de suportar baixo fluxo atual de turistas 

e visitantes, principalmente no que diz respeito à hospedagem e equipamentos de 

alimentos e bebidas. Porém, há uma escassez de espaços públicos de lazer e 

serviços voltados a comercialização do destino acariense, pois a Agência de 

Viagens local oferta apenas pacotes turísticos emissivos, um aspecto negativo para 

a cidade que almeja torna-se um destino turístico consolidado. 

 
Figura 4. Pousada Gargalheira 

 
Fonte: Ivan Russo (2012) 

 

Figura 5. Clube Municipal 

 
Fonte: Dantas (2012) 

 
Faz-se necessário a criação de espaços verdes na cidade, bem como 

áreas públicas de lazer, existem inúmeras praças no município, porém são poucas 

as que também contemplem serviços de alimentos e bebidas, necessários para o 

bom recebimento e satisfação dos visitantes. Além disso, seria importante implantar 
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um posto fixo de informações turísticas, visto que o único local no qual os turistas 

podem buscar informações desse tipo é a Secretaria Municipal de Turismo que 

permanece aberta apenas no período da manhã, mesmo assim, não há no local um 

banco de informações capaz de informar de maneira satisfatória os turistas, pois não 

há guias turísticos impressos, informações dos atrativos, mapas, dados acerca de 

hospedagem e alimentação, e principalmente colaboradores qualificados para 

repassar tais informações. Ainda, é preciso capacitar e organizar guias e condutores 

locais, pois além de serem poucos, a maioria não possui formação específica na 

área. 

 

4.5 INVENTÁRIO E HIERARQUIZAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS 

É impossível desenvolver as potencialidades turísticas de certa localidade 

sem planejamento, esse processo exige consistência e confiabilidade dos dados que 

servem como base para análises e tomadas de decisões acertadas posteriormente. 

Para tanto, esse tipo de informações deve ser gerada através do inventário, como já 

foi apontado no capítulo anterior deste trabalho, pois é capaz de fornecer elementos 

que subsidiam diagnósticos e prognósticos mais precisos. Esse método permite 

conhecer as características e a dimensão da oferta, ainda, o que necessita passar 

por melhorias ou aperfeiçoamento, quais as iniciativas que devem ser tomadas e 

que podem permitir aos municípios, regiões, estados e ao país desenvolver o 

turismo mais competitivo e sustentável.  

Portanto, de posse dos formulários de inventariação propostos pelo 

MTUR (2011), na parte que trata dos atrativos naturais, foi possível identificar e 

caracterizar potenciais atrativos turísticos a serem contemplados nos roteiros. 

Realizada a triagem dos atrativos, como mostra o Quadro 10, pode-se realizar a 

hierarquização de cada um deles, estabelecendo seu valor intrínseco a partir da 

determinação de sua singularidade, facilidade de acesso, nível de visitação atual, 

presença de infraestrutura turística, entre outros. Para tanto, baseou-se na 

metodologia de hierarquização dos atrativos turísticos proposta pelo MTUR a fim de 

avaliar o nível de relevância de cada atrativo para formatação do roteiro turístico. 
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Quadro 10. Atrativos naturais inventariados. 
CATEGORIA TIPO NOME 

ATRATIVOS 
NATURAIS 

Relevo continental 

Serra do Cruzeiro 
Serra do Abreu 

Serra do Minador 
Serra do Pai Pedro 

Serra da Lagoa Seca 
Hidrografia Açude Gargalheira 

 

Fonte: Adaptado do MTUR (2011). 
 

A hierarquização foi estabelecida da seguinte forma, cada local 

inventariado foi analisado separadamente, ou seja, cada Serra que comporá o 

roteiro teve seus atrativos avaliados individualmente, estabelecendo assim sua 

hierarquia, a partir de então foram formatados os roteiros, mesclando atrativos de 

maior representatividade e potencial com atrativos secundários, equilibrando dessa 

forma a oferta turística. O quadro seguinte apresenta a hierarquização dos atrativos 

turísticos do primeiro local inventariado, a Serra do Cruzeiro. 

 
Serra do Cruzeiro 

Quadro 11. Análise dos componentes necessários à hierarquização dos atrativos turísticos na Serra 
do Cruzeiro. 

 
Atrativos 

Potencial de 
atratividade 
(Valor x 2) 

Grau 
de uso 
atual 

Represen-
tatividade 
(Valor x 2) 

Apoio 
local e 

comunitário 

Estado de 
conservação 
da paisagem 
circundante 

Infraestrutura Acesso Total 

A
T

R
A

T
IV

O
S

 N
A

T
U

R
A

IS
 Mirante 

Ninho do 
Gavião 

 
2 x 2 = 4 

 
0 

 
1 x 2 = 2 

 
1 

 
3 

 
0 

 
2 

 
12 

Pedra do 
Divã 1 x 2 = 2 0 3 x 2 = 6 1 1 0 2 12 

Pedra do 
Tubarão 1 x 2 = 2 0 3 x 2 = 6 1 2 0 2 13 

Marmita 
Natural 1 x 2 = 2 0 2 x 2 = 4 1 2 0 2 11 

Mirante 
do 

Cruzeiro 
3 x 2 = 6 0 2 x 2 = 4 1 2 0 1 14 

 

Fonte: Adaptado do MTUR (2006). 
 

Identificou-se que na Serra do Cruzeiro há atrativos turísticos de grande 

representatividade, que vão desde pequenos grupos de elementos similares, como é 

o caso do Mirante Natural do Cruzeiro onde pode-se contemplar toda a barragem do 

Gargalheira, até elementos singulares, esses raramente encontrados como a Pedra 

do Tubarão, o formato da rocha remete a um grande tubarão. Porém, percebeu-se 

também a necessidade de implantação de infraestrutura e melhorias nos acessos, 

principalmente no decorrer das trilhas. Para que possa ser ofertada com 

comodidade, seria necessária a criação de simples degraus e em alguns trechos da 
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trilha, as instalações de escadas com corrimãos, em virtude da necessidade de 

maior segurança, visto ser um local de difícil acesso. Além disso, a disposição de 

uma estrutura de mirante no alto da Serra proporcionaria maior visualização do 

entorno e segurança da integridade física dos turistas, gerando uma maior 

satisfação com a visita. 

 
Figura 6. Vista do Mirante do Ninho do Gavião. 

 
 

Fonte: Ivan Russo (2012). 
 
Ainda, devido a proximidade com a Vila de Pescadores, é importante que 

haja a interação com a comunidade local, o turista pode presenciar o cotidiano dos 

pescadores e todos os processos diários de sua atividade, como a limpeza do 

camarão e preparação do filé de peixe, bem como a produção de artesanato. Um 

espaço adequado para que isso ocorra, além das próprias residências dos 

habitantes, tendo em vista que muitos dessas atividades ocorrem nos alpendres das 

casas, é o Terminal Turístico Oscar Alberto Dantas localizado no Complexo 

Gargalheira, esse que fica ocioso durante quase todo o ano, exceto o período que 

compreende as festividades do Festival do Pescado. Ali poderiam ser montados 

estandes para comercializar a produção de artesanato, bem como a criação de um 

pequeno museu retratando a história da construção do açude e demais aspectos.  
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Figura 7. Sangria do Açude Gargalheira vista do Mirante do Cruzeiro. 

 
 

Fonte: Ivan Russo (2010). 
  
A comunidade local entende que o desenvolvimento do turismo poderia 

proporcionar vários aspectos positivos, principalmente de caráter econômico. Isso 

em virtude das receitas trazidas pelos turistas nos períodos de eventos no Complexo 

Gargalheira (Festival do Pescado, Moto Fest e Torneio Leiteiro). Assim, entendem 

que um fluxo contínuo de turistas, proporcionado pela diversificação da oferta, 

poderia incrementar a economia local através das vendas dos produtos derivados do 

pescado (camarão, filé de peixe, linguiça de camarão, além das comidas típicas), do 

artesanato e da prestação de serviços (guiamento, passeio de canoa, aluguel de 

imóveis, entre outros). Porém, enxergam as dificuldades encontradas para que isso 

ocorra, falta de um planejamento adequado, infraestruturas precárias ou 

inexistentes, desinteresse público e privado, bem como reconhecem que a maioria 

deles não estão preparados para receber o fluxo de visitantes, falta capacitação 

profissional. 

 
Serra do Abreu 
Quadro 12. Análise dos componentes necessários à hierarquização dos atrativos turísticos na Serra 

Abreu. 

 Atrativos 
Potencial de 
atratividade 
(Valor x 2) 

Grau  
de uso 
atual 

Represen-
tatividade 
(Valor x 2) 

Apoio 
local e 

comunitário 

Estado de 
conservação 
da paisagem 
circundante 

Infraestrutura Acesso Total 

A
T

R
A

T
IV

O
S

 
N

A
T

U
R

A
IS

 

Mirante das 
Torres 

2 x 2 = 4 0 1 x 2 = 2 1 3 0 2 12 

Pedra da 
Santa 2 x 2 = 4 2 3 x 2 = 6 2 2 0 0 16 

Apertadinho 1 x 2 = 2 0 2 x 2 = 4 1 3 0 2 12 
Mirante do 

Olho do Pirú 2 x 2 = 4 0 1 x 2 = 2 1 3 0 2 12 
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Rapel 02 2 x 2 = 4 0 1 x 2 = 2 0 2 2 2 12 
Rapel 03 2 x 2 = 4 0 1 x 2 = 2 0 2 2 2 12 

Olho D’água 1 x 2 = 2 0 2 x 2 = 4 1  2 0 2 11 
Poço do 
Letreiro 2 x 2 = 4 1 2 x 2 = 4 1 2 0 2 14 

Poço Fundo  2 x 2 = 4 0 3 x 2 = 6 1 3 0 1 15 
Poço do 

Arroz 2 x 2 = 4 0 2 x 2 = 4 1 2 0 2 13 

Açude 
Gargalheira 

3 x 2 = 6 2 3 x 2 = 6 2 2 2 2 22 
 

Fonte: Adaptado do MTUR (2006). 
 

Na Serra do Abreu foram identificados os atrativos com maior 

representatividade e potencial de atratividade como é o caso do Poço do Letreiro 

onde podem ser encontradas pinturas rupestres e o Poço Fundo, no qual os turistas 

após a longa caminhada, podem se banhar em sua água limpa e fria e fazer usufruto 

de sua bela paisagem de entorno. Além disso, existem também atrativos de 

características complementares como o Olho D’água do qual se obtém água limpa e 

potável e a Passagem do Apertadinho onde os turistas, para ter acesso ao outro 

lado da Serra, podem passar por um tipo de corredor formado naturalmente pelas 

rochas que em determinado momento da história foram separadas pela ação da 

natureza.  

 
Figura 8: Passagem do Apertadinho. 

 
 

Fonte: Ivan Russo (2012). 
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Figura 9. Rapel 02 

 
Fonte: Soares (2010) 

 

Outra característica interessante da Serra do Abreu é que ela se mantém 

num bom grau de conservação, poucas foram às mudanças negativas ocorridas em 

virtude da ação humana. Em meio a serra, vive um casal de idosos muito simpáticos, 

Seu Zé Felipe e Dona Maria, eles recebem os turistas que por ali passam com uma 

hospitalidade, apesar da simplicidade do local, encontrada em poucos locais. Além 

disso, em virtude da proximidade e de um dos acessos a Serra do Abreu ser por 

meio da travessia do açude, o Gargalheira foi incluído como um dos atrativos desse 

local. De todos os atrativos turísticos, é o que mais motiva e recebe o fluxo turístico 

no município, por isso sua ‘representatividade’ é a mais alta. 

 
Figura 10. Poço Fundo. 

 
 

Fonte: Ivan Russo (2012). 
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Figura 11. Açude Gargalheira. 

 
 

Fonte: Ivan Russo (2010). 
 

Porém, como na Serra do Cruzeiro, também se faz necessário à criação 

de estruturas e melhorias nos acessos. Por ser a visita nesse local mais cansativa, 

em virtude do grande percurso realizado a pé, cerca de 5 km, seria conveniente a 

instalação de assentos de madeira em pontos estratégicos onde os turistas 

poderiam contemplar a paisagem ao mesmo tempo em que descansam. Além disso, 

faz-se necessário a manutenção periódica dos pinos de sustentação utilizados para 

a prática do rapel, tendo em vista que ficam expostos a ação do vento, sol e chuva. 

 

Serra do Minador 

Quadro 13. Análise dos componentes necessários à hierarquização dos atrativos turísticos na Serra 
do Minador. 

 Atrativos 
Potencial de 
atratividade 
(Valor x 2) 

Grau  
de uso 
atual 

Represen-
tatividade 
(Valor x 2) 

Apoio 
local e 

comunitário 

Estado de 
conservação 
da paisagem 
circundante 

Infraestrutura Acesso Total 

A
T

R
A

T
IV

O
S

 
N

A
T

U
R

A
IS

 

Mirante da 
Caverninha 2 x 2 = 4 0 3 x 2 = 6 1 3 0 2 16 

Mirante do 
Minador 2 x 2 = 4 0 2 x 2 = 4 1 3 0 2 14 

Rapel 04 2 x 2 = 4 0 1 x 2 = 2 0 3 2 2 13 
 

Fonte: Adaptado do MTUR (2006). 
 

Apesar de possuir poucos atrativos turísticos, a Serra do Minador foi 

inserida no roteiro porque é privilegiada geograficamente, no decorrer de suas 

trilhas, o turista é capaz de enxergar boa parte da paisagem circundante do 

Gargalheira e, ao chegar no alto, no Mirante do Minador, é presenteado com uma 
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das mais belas paisagens da região. Outro aspecto importante a destacar é o ótimo 

estado de conservação do ambiente, poucas são as alterações na natureza 

promovidas pelo ser humano no local. Além da bela paisagem a ser contemplada e 

interpretada pelos turistas vista dos mirantes naturais, no alto da Serra também há 

um paredão rochoso propício para a prática de rapel com cerca de 30 metros de 

altura, uma excelente opção aos visitantes com espírito de aventura. 

 
Figura 12. Mirante da Caverninha. 

 
 

 

Fonte: Ivan Russo (2012). 
 

Figura 13. Mirante do Minador. 

 
 

Fonte: Ivan Russo (2012). 
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Serra do Pai Pedro 

Quadro 14. Análise dos componentes necessários à hierarquização dos atrativos na S. do Pai Pedro 
 

Atrativos 

Potencial 
de 

atratividade 
(Valor x 2) 

Grau  
de 

uso 
atual 

Represen-
tatividade 
(Valor x 2) 

Apoio 
local e 

comunitário 

Estado de 
conservação 
da paisagem 
circundante 

Infra- 
estrutura 

Acesso Total 

A
T

R
A

T
IV

O
S

 
N

A
U

R
A

IS
 

Acampamento 2 x 2 = 4 0 1 x 2 = 2 1 3 0 2 12 
Voo das 

Andorinhas 
2 x 2 = 2 0 2 x 2 = 4 1 3 0 2 12 

Escalada 1 x 2 = 2 0 2 x 2 = 4 1 3 0 2 12 

Rapel 01 2 x 2 = 4 0 2 x 2 = 4 1 3 0 2 14 

Poti 1 x 2 = 2 0 2 x 2 = 4 1 3 0 2 12 
 

Fonte: Adaptado do MTUR (2006). 
 
Na Serra do Pai Pedro há uma particularidade interessante, um local 

propício a realização de acampamentos, com uma vista privilegiada de toda região 

de entorno e com ambiente agradável. Além disso, existem as andorinhas que vivem 

no local, no fim da tarde elas propiciam um espetáculo singular com voos rasantes 

até pousarem na furna em que dormem. Outro atrativo interessante é o Poti, um 

grande buraco na rocha na qual não se consegue enxergar o fundo, neste local os 

visitantes podem-se banhar, porém apenas no período das chuvas, em virtude da 

qualidade da água. Há também, um paredão rochoso com cerca de 80 metros de 

altura, nele podem ser desenvolvidas atividades de escalada e rapel. Entretanto, o 

percurso até chegar ao local é mais longo que as demais Serras que formataram o 

roteiro, o que exige maior preparo físico dos visitantes, em virtude disso, o local 

permanece em ótimo estado de conservação. 

 
Figura 14. Poti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ivan Russo (2012). 
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Quadro 15. Análise dos componentes necessários à hierarquização dos atrativos turísticos na Serra 
da Lagoa Seca. 

 
Atrativos 

Potencial 
de 

atratividade 
(Valor x 2) 

Grau  
de 

uso 
atual 

Represen-
tatividade 
(Valor x 2) 

Apoio 
local e 

comunitário 

Estado de 
conservação 
da paisagem 
circundante 

Infra- 
estrutura Acesso Total 

A
T

R
A

T
IV

O
S

 
N

A
T

U
R

A
IS

 

Mirante do 
Tanque 2 x 2 = 4 0 2 x 2 = 4 1 3 0 2 14 

Mirante do 
Poste 2 x 2 = 4 0 2 x 2 = 4 1 3 0 2 14 

Ecotrilha de 
Bike 1 x 2 = 2 0 1 x 2 = 2 1 2 0 2 9 

 

Fonte: Adaptado do MTUR (2006). 
 

A Serra da Lagoa Seca é onde se localizam as torres de rádio, TV e 

telefonia móvel, por isso há um acesso pavimentado até o alto da serra. Porém, há 

uma trilha que inicia no Povoado Gargalheira e que leva até seu cume, essa trilha 

pode ser feita a pé ou, preferencialmente, de bicicleta, em virtude de seu tamanho, 

cerca de 8 km. Destacam-se os mirantes naturais, cada um propicia uma 

visualização diferente do Açude Gargalheira, pois estão em ângulos opostos, um no 

lado norte e outro no lado sul da serra. 

 
 

Figura 15. Vista Mirante do Poste. 

 
Fonte: Ivan Russo (2012). 

 

Assim, após inventariação e hierarquização dos atrativos naturais, foi 

estabelecida a pontuação de cada um deles e a partir daí puderam ser formatados 

os roteiros ecoturísticos propostos no trabalho. Ainda, identificados os principais 

atrativos, foi estabelecido um ranking levando em consideração aqueles que 
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atingiram a pontuação mínima de 13 pontos. Juntos, tais atrativos poderiam compor 

outro roteiro turístico.  

 
Quadro 16. Ranking dos principais atrativos. 

RANKING DOS ATRATIVOS LOCAL PONTUAÇÃO 

1º Açude Gargalheira Açude Gargalheira 22 
2º Mirante da Carverninha Serra do Minador 16 
 Pedra da Santa Serra do Abreu 16 

3º Poço Fundo Serra do Abreu 15 
4º Poço do Letreiro Serra do Abreu 14 
 Mirante do Minador Serra do Minador 14 
 Mirante do Tanque Serra da Lagoa Seca 14 
 Rapel 01 Serra do Pai Pedro 14 
 Mirante do Poste Serra da Lagoa Seca 14 
 Mirante do Cruzeiro Serra do Cruzeiro 14 

5º Poço do Arroz Serra do Abreu 13 
 Pedra do Divã Serra do Cruzeiro 13 
 Rapel 04 Serra do Minador 13 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.6 PROPOSTA DE ROTEIROS ECOTURÍSTICOS PARA O MUNICÍPIO DE 

ACARI/RN 

A roteirização turística é um fator fundamental para o desenvolvimento do 

turismo, pois é capaz de auxiliar na integração e organização dos atrativos, 

equipamentos, serviços turísticos e infraestrutura de apoio ao turismo, resultando na 

maior consolidação dos produtos do local, além de conferir maior uso turístico aos 

atrativos que estão dispersos. Ainda, a formatação de roteiros pode adequar o 

ordenamento e disseminação da demanda turística em todas as localidades da 

região. 

Os roteiros aqui propostos possibilitarão uma nova perspectiva para o 

desenvolvimento do ecoturismo no município de Acari, organizando a oferta turística 

local, tendo em vista que pode proporcionar a identificação e potencializar a 

atratividade do destino, tornando-o mais rentável e comercialmente viável. Quando 

implantados da maneira correta podem contribuir para o aumento do fluxo de turistas 

no destino, assim como para aumentar seu tempo de permanência e os gastos que 

realizam durante a viagem. 

Os roteiros aqui propostos possuem um caráter operacional, tendo em 

vista que após definido o destino, produtos e o próprio roteiro, o responsável pela 

formatação do produto, ou seja, o operador local, deve formalizar e organizar as 

informações a respeito do produto para que assim possa ofertá-lo de acordo com as 
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necessidades de mercado e de operação. Sua principal função é o planejamento do 

roteiro e direcionamento da equipe de operação, ou seja, guias, condutores e 

demais serviços incluídos, com intuito de padronizar as atividades e garantir a 

execução da operação com maior qualidade e segurança. Diferente do roteiro 

descritivo que possui um caráter comercial e como o próprio nome diz, descrevem 

todas as atividades nele contidas de maneira atrativa, utilizando a linguagem 

comercial direcionada a venda do produto, seja para clientes ou agentes de viagens 

(CREATO, 2005). 

 
4.6.1 Roteiro I: A verdadeira caatinga  

O “Roteiro I” foi elaborado visando aproveitar ao máximo a disposição 

física inicial dos visitantes, tendo em vista que carece de maior esforço físico em 

virtude dos deslocamentos realizados, tanto para chegar ao local como nas próprias 

ecotrilhas. Recebe este nome porque a maioria dos visitantes possui uma visão 

distorcida da região, acham que é tudo muito seco e sem vida, no decorrer das 

trilhas terão a oportunidade de conhecer a verdadeira beleza e as características 

presentes nesse bioma único, podendo assim desvencilhar essa imagem 

preconcebida do local. Ainda, faz-se necessária a travessia, por meio de 

embarcações, do Açude Gargalheira para que se possa ter o acesso até o local de 

início da trilha. O “roteiro I” é formado pelos seguintes produtos como segue adiante: 

 
Produto I: Acampamento do Poti 

Local: Serra do Pai Pedro 

Depois de realizada a travessia do Açude, o que já se caracteriza como 

uma atração turística, os visitantes se acomodam na Pousada Pé de Serra. No 

período da tarde é realizada a primeira trilha (cerca de 3,5 km) até o local do 

acampamento, após a chegada a Serra do Pai Pedro são montadas as barracas e 

posteriormente os visitantes são encaminhados a Furna das Andorinhas onde elas 

dormem para que possam contemplar o seu voo. No dia seguinte pela manhã, é 

realizado o Rapel 01 com cerca de 80 metros de altura (opcional) ou ainda a 

escalada no mesmo local, os turistas que não desejarem executar as atividades de 

aventura, poderão fazer a interpretação ambiental da localidade, visto a grande 

diversidade de plantas, animais silvestres e formações geológicas, após o término 

das atividades os turistas são encaminhados de volta a pousada. 
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Figura 16. Trilhas das Serras do Pai Pedro e do Abreu (Roteiro I) 

 
 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2012) 
 

                Ecotrilha do Abreu 
                Ecotrilha do Poti 
    Atrativos da Serra do Abreu 
    Atrativos da Serra do Pai Pedro 
 
Produto II: Ecotrilha do Abreu 
Local: Serra do Abreu 

De volta a Pousada Pé de Serra, os turistas podem descansar e 

alimentar-se, tendo toda a tarde para desenvolver as atividades nas águas do Açude 

Gargalheira, como passeios de barcos, nado, interpretação ambiental, entre outras. 

No dia seguinte pela manhã, é realizada a Ecotrilha do Abreu (cerca de 6 km) onde 

é contemplada a bela paisagem da região de um dos pontos mais altos do município 

no Mirante das Torres e no Mirante do Olho do Pirú. Desses locais podem ser 

contemplados a Pedra da Santa, formação rochosa parecida com uma santa e 

realizado o rapel 02 ou 03. Posteriormente, os turistas podem descansar na parada 

estratégica realizada na residência de Seu Zé Felipe e Dona Maria, únicos 

moradores do local, ainda refrescar-se com a água pura do Olho D’água bem 

próxima da casa, quase no quintal do casal. Dando continuidade a trilha, tem-se 

acesso ao Poço do Letreiro, onde estão localizadas várias pinturas rupestres e logo 

ao lado o Poço Fundo onde os turistas podem banhar-se, a água desse local é muito 

fria em virtude de sua profundidade, além disso, é um local muito bonito. Próximo 

dalí fica localizado o Poço do Arroz, onde há inúmeras pinturas e incisões também. 
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Terminada a trilha, trajeto realizado em média em 4h:30mim, os turistas são 

direcionados agora à Pousada Gargalheiras. 

 
4.6.2 Roteiro II: Mar do Gargalheira  

O “roteiro II” compreende trilhas de duração mais curta, por isso é 

realizado por último, tendo em vista que os turistas já tem se esforçado 

intensamente nos dois primeiros dias do passeio. Recebe esse nome porque é do 

alto das serras que compõe esse roteiro que se enxerga toda a imensidão do Açude 

Gargalheira. Foi nesse trecho que se identificou as maiores necessidades de 

melhorias nos acessos das trilhas e criação de estruturas de apoio em virtude do 

relevo dos locais. O “roteiro II” é formado pelos seguintes produtos como segue 

adiante: 

 
Produto I: Ecotrilha do Minador 

Local: Serra do Minador 

A ecotrilha tem início nas proximidades da Vila de Pescadores no 

Povoado Gargalheiras, esse percurso de 2,5 km tem vários pontos de observação, 

um deles é o Mirante da Caverninha, uma formação rochosa em que o turista fica 

dentro de uma espécie de salão encravado na rocha podendo visualizar toda a 

região. Seguindo pela trilha, chega-se ao Mirante do Minador no alto da serra, um 

local único de onde pode-se observar toda a região num ângulo de 240º, ali também 

existe a opção de realizar um rapel com cerca de 30 metros de altura. 

 
Figura 17. Ecotrilha do Minador 

 
 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2012) 
 

                 Ecotrilha do Minador 
     Atrativos da Serra do Minador 
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Produto II: Ecotrilha Via Crucis. 

Local: Serra do Cruzeiro 

A trilha da Serra do Cruzeiro apesar de ser um local, em determinado 

trecho de difícil acesso, é bem rápida, em virtude do percurso a ser realizado ser 

curto, cerca de 800 metros. Nela pode ser visualizada uma das mais belas 

paisagens da região do alto do Mirante do Ninho do Gavião, além de o turista poder 

contemplar formações rochosas interessantes e curiosas como são a Pedra do 

Tubarão, a Pedra do Divã onde o visitante pode deitar-se e relaxar com a brisa e a 

Marmita Natural, um buraco na rocha que dá a impressão para quem esteja do lado 

de fora de que a pessoa foi engolida pela rocha quando entra nela. 

 
Figura 18. Ecotrilha Via Crucis 

 
 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2012) 
 

                 Ecotrilha Via Crucis 
      Atrativos da Serra do Cruzeiro 
 

Produto III: Ecotrilha das Torres (Bicicleta). 

Local: Serra da Lagoa Seca 

Nessa serra estão localizadas as torres de telefonia móvel, TV e rádio, 

por isso a trilha recebe esse nome. É um local propício a prática do ciclismo, pois já 

há uma trilha aberta pelo homem que dá acesso até o alto da serra. Porém, a 

chegada a serra deve ser feito pelo acesso pavimentado, este construído quando 

foram instaladas as torres no local, tendo em vista que alguns trechos da trilha são 

acentuados e despenderia um esforço físico enorme dos turistas. Os visitantes são 

deslocados através de carro e ao chegar ao alto da serra podem contemplar o 
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Açude Gargalheira de um ângulo diferente do normalmente visto e divulgado pela 

mídia, um do Mirante do Tanque e outro do Mirante do Poste. Após interpretação e 

contemplação do ambiente, é iniciada a trilha de bike por um caminho diferente do 

inicial (cerca de 8 km), este que dá acesso direto ao Complexo Gargalheira, no 

percurso de volta não há trechos acentuados visto que agora estão descendo a 

serra, propiciando maior conforto aos turistas e a contemplação da beleza do local. 

 
Figura 19. Ecotrilha das Torres (bicicleta) 

 
Fonte: Adaptado do Google Earth (2012) 

 

                 Ecotrilha das Torres (bicicleta) 
     Atrativos da Serra da Lagoa Seca 
 

Adiante segue uma figura demonstrando, a partir de uma perspectiva 

panorâmica, o Layout das trilhas que compuseram os roteiros e as respectivas 

localidades. As trilhas foram demarcadas em cores diferentes para melhor 

compreensão e dão uma ideia do tamanho do percurso a ser realizado pelos 

visitantes. 
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Figura 20. Imagem geral de todas as trilhas que compõe os roteiros. 

 
Fonte: Adaptado do Google Earth (2012). 

 
                 Trilha da Serra do Pai Pedro 
                 Trilha da Serra do Abreu 
                 Trilha da Serra do Cruzeiro 
                 Trilha da Serra do Minador 
                 Trilha da Serra da Lagoa Seca 

 

A união organizada desses atrativos pode proporcionar a atração de um 

fluxo turístico significante e de um tipo de turista que tem aumentado em todo o 

mundo, o ecoturista. Além disso, é uma alternativa para a diversificação da oferta 

turística local que está baseada principalmente no turismo de eventos, esses que 

são bem pontuais e não geram o efeito multiplicador esperado e no turismo religioso 

que acontece de forma esporádica em virtude da comemoração anual da festa da 

padroeira local. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ecoturismo tem se mostrado como uma alternativa viável para o 

incremento do turismo em diferentes lugares do planeta, principalmente na busca 

pela diversificação da oferta turística local e por uma atividade sustentável que se 

desenvolva sem comprometer a qualidade de vida das populações locais e dos 

recursos naturais existentes. Além dele, outro segmento que tem apresentado um 

crescente desenvolvimento é o turismo de aventura, muito em decorrência da busca 

por hábitos saudáveis por parte das pessoas e por também estar atrelado muitas às 

vezes ao ecoturismo. Nesse sentido, foram propostos nesse trabalho a formatação 

de roteiros que contemplassem as características de ambos os segmentos, a 

interação com o meio ambiente (natural, social e cultural), o respeito mútuo a 

natureza, a sustentabilidade da atividade e a prática de esportes de aventura com 

riscos controlados. 

Para tanto, a busca por esse desenvolvimento deve ser embasada num 

planejamento turístico adequado que considere todas as peculiaridades do local, 

para que possam ser minimizados os impactos negativos decorrentes da ação 

humana e otimizado os impactos positivos como afirma Ruschmann (2001) e Hall 

(2004). Usando de metodologias inseridas no planejamento turístico, puderam ser 

levantadas infraestruturas, inventariados e hierarquizados os atrativos naturais e, a 

partir disso, foi possível formatar os roteiros propostos no objetivo, bem como 

analisar o perfil dos turistas em visita a Acari. 

O trabalho expôs a importância do planejamento turístico, especialmente 

na composição de produtos turísticos balizados em áreas naturais que segundo 

Ceballos-Lascuráin (2001) atualmente se constituem como atrações, tanto para os 

habitantes dos locais aos quais as áreas pertencem como para os turistas. Porém, 

reconhece que é preciso que haja a conservação efetiva, pois é ciente dos danos 

que o turismo mal-administrado ou sem controle pode provocar no patrimônio natural 

e cultural. 

Assim, foi proposta a formatação de roteiros ecoturísticos a partir de uma 

perspectiva de uso sustentável dos recursos naturais. De acordo com Bahl (2004) o 

roteiro turístico é capaz de ordenar os elementos intervenientes na efetivação da 

viagem, estabelecendo diretrizes para desencadear o fluxo turístico e possibilitar o 

aproveitamento racional dos atrativos a visitar. Assim, a criação de roteiros pode 
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proporcionar um melhor ordenamento e disseminação da demanda em todas as 

localidades da região.  

Desse modo, a criação de roteiros ecoturísticos no município de Acari/RN 

é uma alternativa viável na busca pela diversificação da oferta turística e do 

desenvolvimento socioeconômico local. Tendo em vista toda diversidade natural, 

cultural e social que a região do município de Acari possui e que ainda não é 

explorada de maneira efetiva.  De acordo com Ruschmann (2001) a exploração de 

segmentos alternativos ao turismo de massa configura-se como o “novo turismo”, 

assim, o roteiro aqui proposto pode incrementar o desenvolvimento socioeconômico 

do município e, consequentemente ser uma alternativa ao turismo de eventos 

amplamente explorado na região, além de possibilitar a redução da sazonalidade. 

Os roteiros ficaram dispostos da seguinte forma: o tempo necessário para 

realização de todas as visitações e atividades é de quatro dias e três noites. Durante 

esse período são contempladas visitas a cinco locais diferentes, a Serra do Pai 

Pedro, a Serra do Abreu, a Serra do Cruzeiro, a Serra do Minador e a Serra da 

Lagoa Seca, além das atividades desenvolvidas no Açude Gargalheira, bem como a 

interação com a comunidade local durante a visita ao Povoado Gargalheira. O 

roteiro compreende desde exercícios de interpretação ambiental, caminhada, trilhas, 

passeios até a execução de atividades de aventura como rapel e escalada. 

Para tanto, é preciso que haja um interesse maior do poder público 

municipal em efetivar as diretrizes contidas nos planos e programas criados pelo 

MTUR, pois são documentos e ações que podem nortear o desenvolvimento da 

atividade turística. Porém, é preciso que haja primeiro o reconhecimento de que o 

desenvolvimento do turismo pode propiciar o incremento socioeconômico local e 

reconhecer também a potencialidade que o município de Acari possui para 

exploração de diferentes segmentos como o ecoturismo, turismo de aventura, 

turismo cultural, turismo religioso, entre outros. 
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APÊNDICES A – FORMULÁRIO DE PESQUISA  

 

Nome: ___________________________________________________________________________ 
Profissão: ________________________________________________________________________ 
Cidade de origem ____________________ Estado _________________ País _________________ 
 

1. Sexo do entrevistado: 
� Masculino            
� Feminino 

 
2. Qual a sua idade? 

� 10 a 15                               
� 16 a 20                               
� 21 a 30 
� 31 a 40 
� 41 a 50 
� Acima de 50 anos 

 
3. Grau de escolaridade: 

� 1º Grau incompleto  
� 1º Grau completo 
� Supletivo (fundamental ou 1º grau)  
� 2º Grau incompleto         
� 2º Grau completo 
� Supletivo (ensino médio ou 2º grau) 
� Pré-vestibular 
� Superior incompleto 
� Superior completo 
� Pós-graduação 

 
4. Qual o principal motivo dessa viagem? 

� Negócios                                    
� Visita a parentes ou amigos  
� Turismo 
Outros: 
___________________________________________________________________________ 

 
5. Antes desta viagem, o Sr(a) se lembra de ter visto ou ouvido alguma propaganda sobre 

a cidade? 
� Sim                                                
� Não 

- Caso afirmativo, onde?  
� Folhetos, Folders, Revistas, e Publicações 
� Jornal                                              
� Rádio                                              
� TV ou filmes 
� Internet 
� Amigos e/ou parentes                     
� Agência de viagem 
Outros: ____________________________________________________________________ 
 

6. Qual o destino final desta viagem? 
� Acari  
� Currais Novos  
� Caicó  
� Carnaúba  
� Outras: _________________________________________________________________ 
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7. Qual o meio de transporte utilizado na viagem? 

� Carro de passeio próprio                
� Carro de passeio locado                 
� Taxi                                                 
� Ônibus fretado 
� Ônibus de linha regular 
Outros: ____________________________________________________________________ 

 
8. Como viaja ? 

� Sozinho 
� Com amigos 
� Em família 

- Em excursão organizada pôr:                                 
� Agência de viagem 
� Operadora de turismo 
� Entidades associativas 
� Algum conhecido 
Outros: ____________________________________________________________________ 

 
9. Quanto tempo pretende permanecer na cidade? 

� Meio dia                                          
� Um dia                                            
� Final de semana                                           
� Uma semana 
� Mais de uma semana 
� 1 mês 

 
10. Costuma visitar este local? 

� Raramente                                      
� Semanalmente                               
� Mensalmente                                 
� Anualmente 
� Mais de uma vez por ano 
� 1ª vez 

 
11. Qual o meio de hospedagem utilizado quando permanece neste município? 

� Pousada                                                                  
� Casa de parentes e amigos            
� Acampamentos 
� Pensão 
� Casa de veraneio 
Outros: ____________________________________________________________________ 

 
12. Você costuma realizar as refeições na cidade? 

� Sim                                                  
� Não 

12.1 Em caso afirmativo, onde: 
� Restaurantes                                   
� No próprio local onde está alojado  
� Bar/Lanchonetes/Similares 
 

13. Qual atrativo o trouxe ao município de Acari? 
� Açude Público Marechal Dutra (Gargalheira) 
� Museu Histórico 
� Casario Urbano/Casas de Fazenda 
� Ambiente natural 
� Capela de Nª Senhora do Rosário 
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� Matriz de Nª Senhora da Guia 
� Sítios Arqueológicos 
Outros: ____________________________________________________________________ 

 
14. Em sua opinião, há alguma coisa em particular que poderia tornar a cidade mais 

atraente?  
� Sim 
� Não 
- Caso afirmativo, o quê? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
15.  Em média, quanto o Sr(a). gastou ou pretende gastar entre refeições, artesanatos, 

souvenir, hospedagem e outros produtos? 
VALOR: R$_________________________________________________________________ 
 

Classificar os preços em Adequados, Altos, Médios ou Baixos marcando com um (X) nas 
opções da tabela abaixo. 

 

LETRA 
ITEM A SER 

QUESTIONADO 
ADEQUADOS ALTOS MÉDIOS BAIXOS 

A ALOJAMENTO     

B 
ALIMENTAÇÃO 
(REFEIÇÕES) 

    

C ENTRETENIMENTO     
D ARTESANATOS     
E LANCHES     

 
A. Hospedagem. 
B. Café da Manhã/Almoço/Jantar. 
C. Visita a pontos turísticos/Participação em eventos/Atividades de recreação. 
D. Compra de artesanatos e souvenir. 
E. Salgados, doces, sanduíches, pizzas, refrigerantes, etc. 

 
16.  Antes de chegar a Acari, qual era a sua expectativa em relação aos atrativos da 

cidade? 
� Excelente 
� Boa            
� Regular             
� Ruim  

 
17.  Agora que já passou pela cidade, qual a sua opinião? 

� Excelente          
� Boa            
� Regular             
� Ruim 
 

18. Voltaria à cidade em outra oportunidade? 
� Sim                                 
� Não 

- Por quê? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - MODELO PARA PREENCHIMENTO NO PROCESSO DE 

ESTABELECIMENTO DE HIERARQUIZAÇÃO DE 

ATRATIVOS NATURAIS 

 

 

Atrativos 
Potencial de 
atratividade 
(Valor x 2) 

Grau  
de 

uso 
atual 

Represen- 
tatividade 
(Valor x 2) 

Apoio 
local e 

comunitário 

Estado de 
conservação da 

paisagem 
circundante 

Infra- 
estrutura Acesso Total 

N
A

T
U

R
A

IS
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APÊNDICE C - PLANILHA DE CÁLCULO DA AMOSTRA 

 

FATORES QUE INFLUENCIAM Valores 
 

        Margem de erro = 2,00 %    
        Tamanho da população (N) = 11.035 Elementos    
        Nível de confiança = 95,00 % Z 

= 
 

1,96 
 

Desvio 
padrão         Valor planejado para a proporção 

na fórmula (p) = 99,00 % 

Tamanho da amostra (n) para uma 
estimativa, por IC, de uma proporção da 

população = 
94 Quantidade de elementos a 

serem pesquisados. 
 

 


