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RESUMO 

 

Este trabalho analisa através dos resultados da inventariação turística de 

Parelhas/RN, suas fragilidades e potencialidades quanto ao desenvolvimento do 

turismo local. O município de Parelhas/RN compõe uma das cinco instâncias de 

governança regional do turismo do Estado do RN, o Polo Turístico Seridó. A 

metodologia adotada para realizar a inventariação foi a mesma que é utilizada pelo 

Ministério do Turismo, e a metodologia desse trabalho para poder atingir os objetivos 

do estudo consiste em ser de abordagem quantitativa, com análises descritivas. Nos 

resultados é possível perceber que o Parelhas/RN contempla potencialidades para o 

avanço da atividade turística, porém, apresenta uma infraestrutura ainda frágil e 

deficiências na divulgação e promoção do destino, ressaltando a necessidade de um 

planejamento turístico mais assertivo e políticas públicas efetivas. Constatou-se 

também que o município possui diversos empreendimentos na área do turismo 

gerando empregos formais, além dos grandes eventos que são realizados na cidade 

movimentando os negócios e postos de trabalhos. Sendo assim, a realização da 

inventariação turística poderá contribuir com um planejamento mais correto e 

direcionado, considerando a realidade local quanto a sua oferta turística, onde a 

partir das informações reais do local, tende-se a melhorar a atuação da gestão 

pública em tomadas de decisões no campo do turismo.  

 

Palavras-chave: Planejamento Turístico. Inventário Turístico. Programa de 

Regionalização. Polo Seridó. Parelhas/RN. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work analyzes through the results of the tourist inventory of Parelhas / RN, its 

fragilities and potentialities regarding the local tourism development. The municipality 

of Parelhas /RN composes one of the five instances of regional tourism governance 

in the State of  RN, the Seridó Tourist Center. The methodology used to carry out the 

inventory was the same one that is used by the Ministry of Tourism, and the 

methodology of this work to reach the objectives of the study consists in being a 

quantitative approach with descriptive analysis. In the results it is possible to 

understand that Parelhas / RN contemplates potential for the tourist activity advance, 

however, it presents a still fragile infrastructure and deficiencies in the divulgation 

and promotion of the destination, emphasizing the need for more assertive tourism 

planning and effective public policies. It was also found that the municipality has 

several enterprising in the area of tourism generating formal jobs, in addition to major 

events that are held in the city moving businesses and jobs. Therefore, the 

realization of the tourist inventory can contribute with a more correct and directed 

planning, considering the local reality as its tourist offer, where from the real 

information of the place, tends to improve the performance of public management in 

decisions in the field of tourism. 

 

Keywords: Tourism Planning. Tourist Inventory. Regionalization Program. Seridó 

Center. Parelhas / RN. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O turismo é uma atividade que nos últimos anos vem gerando novas vagas 

de empregos diretamente e indiretamente. Segundo Fagundes e Ashton (2010, p. 2) 

“o turismo consolida-se como atividade geradora de emprego, renda e 

desenvolvimento econômico, principalmente, em países que apostaram nesse ramo 

de atividade”. Essas novas oportunidades de empregos relacionam-se 

principalmente com o aumento do número de visitantes ao Brasil. Segundo dados do 

Ministério do Turismo - Mtur (2017) o Brasil recebeu 6,5 milhões de turistas 

estrangeiros no ano de 2016, como mostra na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Chegada de Turista estrangeiro no Brasil 

 
    Ano Milhões em turistas 

2012 5.676.843 

2013 5.813.342 

2014 6.429.852 

2015 6.305.838 

2016 6.578.074 

Fonte: Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Esse aumento se dar de forma substancial, por causa disso, potencializa-se 

de certa forma alguns benefícios, podendo ser citados: crescimento econômico, 

trazendo novas formas de empreender favorecendo a população economicamente 

ativa, comprova-se isso por meio de dados do Ministério do Turismo (2017), que 

apresenta um aumento da receita cambial em relação ao ano anterior 2015, além 

disso, cerca de 6 bilhões de US$ foram gastos pelos turistas no Brasil.   

No entanto, outras consequências podem ser citadas como aspectos 

adversos relacionados ao desenvolvimento do turismo, como: aumento da 

criminalidade, violência, prostituição, impactos ambientais e culturais, derivados 

principalmente da falta de planejamento e organização do turismo.  

O Brasil tem um potencial em recursos naturais, diante disto, alguns 

segmentos têm ganhado visibilidade, como, por exemplo, o ecoturismo e o de 

turismo de aventura, atividades voltadas para práticas ligadas ao ambiente natural.  

Nesse contexto, o estudo de demanda realizado pelo ministério do turismo de 2011-

2015 com base em Brasil (2016) mostrou que a principal motivação dos turistas 
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viajarem é em busca de lazer. Nos últimos 5 anos de pesquisa foi analisado que a 

principal motivação dos turistas internacionais viajarem para o Brasil é por motivo de 

lazer. Dantas (2018) com base nas informações do Brasil (2016) apresenta a 

seguinte tabela: 

 

Tabela 2 - Motivação de demanda internacional 2011 – 2015. 
 

Motivo da viagem 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 

Lazer 46,1 46,8 46,5 54,7 51,3 56,8 

Negócios, eventos e 
convenções 

25,6 25,3 25,3 21,9 20,2 18,7 

Outros motivos 28,3 27,9 28,2 23,4 28,5 24,5 

Principais motivações das viagens a lazer 

Sol e praia 62,1 64,2 65,9 49,2 69,4 68,8 

Natureza, ecoturismo 
ou aventura. 

24,6 21,3 19,0 12,8 15,7 16,6 

Cultura 9,4 10,6 11,4 10,3 12,1 9,7 

Esportes 1,6 1,9 1,8 1,7 1,5 1,3 

Diversão noturna 0,9 0,9 0,9 0,4 0,6 0,5 

Viagem de incentivo 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 

Lazer Copa do Mundo 
(2014) e Lazer 
relacionado a grandes 
eventos (2016) 

- - - 25,0 - 2,8 

Outras motivações a 
lazer 

1,0 0,8 0,7 0,4 0,5 0,2 

Fonte: Dantas (2018). 

 

A partir da tabela 2 pode-se notar que o ecoturismo e turismo de aventura 

ganham destaque no que se refere a motivação de demanda internacional para o 

Brasil.  

No relatório de impacto do Programa Aventura Segura, em parceria com a 

Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura - Abeta 

(2011) mostra-se um aumento anual de 21%, de 2008 para 2009. Passou de 491,5 

milhões, em 2008, para 515,9 milhões, em 2009. Entre as atividades que os turistas 

mais procuram relacionado ao turismo de aventura são: trilhas, rapel, tirolesa, 

paraquedismo, rafting, motocross, voo livre, kitesurf, windsurfe e ecoturismo.  

Além do desenvolvimento econômico, o Brasil é considerando como um país 

emergente com diversidades e características que agradam variadas demandas, 

apresentando recursos que possibilitam o desenvolvimento de diferentes 

experiências turísticas. Por causa disso, o avanço do turismo no território brasileiro 
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desenvolve outros aspectos além do econômico, por exemplo, o cultural, ambiental, 

de lazer, sociais e outros segmentos.  

No Estado do Rio Grande do Norte – RN, a partir da década de 1980, o 

turismo passou a ser desenvolvido de forma mais intensa, elaborando políticas 

públicas de turismo que passaram a dar suporte a capitalização de alguns espaços. 

Com o crescimento do turismo, nota-se que os investimentos privados foram 

atraídos para a localidade, o que intensificou ainda mais esse avanço. Cita-se ainda 

que foi a partir da elaboração de dois projetos que foram: PD/VC, projeto hoteleiro 

para constituir o RN na rota turística nacional e internacional. E o projeto do 

Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), que houve maior avanço 

e consolidação da oferta turística no estado, principalmente na capital Natal/RN. 

(CAVALCANTI, 1993). 

Esse crescimento da atividade turística proporcionou de forma acentuada o 

aumento da urbanização e da economia principalmente no contexto do grande litoral 

do RN, facilitando o desenvolvimento de forma mais concentrada no litoral com 

infraestrutura urbana para dar suporte as atividades turísticas.   

Nas últimas três décadas Natal/RN conseguiu consolidar-se no mercado 

nacional e internacional do turismo, resultado de ações públicas e privadas que 

contribuíram para o desenvolvimento do segmento turístico de sol e praia. Vale 

salientar que o crescimento do turismo no RN, só ocorre a partir do estabelecimento 

de uma infraestrutura adequada para receber os turistas, pois de acordo com Beni 

(2006) sabe-se que não deve-se pensar no desenvolvimento do turismo com base 

apenas em atratividade, existe a necessidade de oferta turística composta por 

infraestrutura turística e básica, sendo pertinente as políticas públicas do turismo 

abordar também essas questões. 

Na perspectiva das políticas públicas e planejamento do turismo é relevante 

destacar que a partir das diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo – 

PRT, o RN é dividido em cinco instâncias de governança regional que são 

responsáveis por discutir, orientar e planejar o desenvolvimento do turismo com 

base nas potencialidades de cada região, essas instâncias são denominadas no RN 

como Polos Turísticos, onde cada polo inclui vários municípios e cada um com suas 

particularidades.  



18 

 

 

Os 5 polos são designados como: Polo Costa das Dunas, Polo Costa 

Branca, Polo Seridó, Polo Serrano e Polo Agreste-Trairí. Na Mapa 1, apresenta-se 

essa configuração no RN. 

 

Mapa 1 -  Mapa dos 5 Polos Turísticos 

 

 

Fonte: SETUR (2019). 

 

Destacado da cor amarela no mapa - 1, o Polo Seridó, encontra-se 10 

municípios categorizados como turísticos, a partir do mapeamento turístico do RN 

feito através do mapa do turismo brasileiro. Os municípios turísticos do Polo Seridó 

são: Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Currais Novos, Florânia, Lagoa 

Nova, Parelhas, Serra Negra do Norte e Jucurutu (BRASIL, 2019).   

A Região Seridó, apresenta uma vegetação diferenciada, a Caatinga, típica 

da região, que suporta baixos índices de pluviosidade, tornando-se um diferencial 

atrativo da região, além disso abrange diversos sítios arqueológicos que registra a 

passagem do homem pré-histórico através de inscrições rupestres. Conta com 

consideráveis tradições populares e eventos sociais e também de cunho religioso, 

ressalta-se ainda uma gastronomia que carrega características própria da região. 

(COSTA, 2017).  

No polo Seridó mais precisamente na mesorregião Central Potiguar e 

microrregião do Seridó Oriental, encontra-se o município de Parelhas, localizado a 
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249 km da capital do estado, Natal, segundo dados da Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais – CPRM (2005), a cidade possui potencialidades e atrativos para 

desenvolver o turismo local, que podem ser desenvolvidos: o turismo de lazer, 

esporte, aventura, gastronômico, religioso, pedagógico e de ecoturismo. Além disso, 

também possui os atrativos socioculturais e históricos da cidade, mas que ainda não 

são adequadamente estruturados.   

Alguns atrativos turísticos existentes no munícipio incrementam e 

potencializam o desenvolvimento do turismo na cidade, pode-se citar o potencial 

arqueológico e natural que Parelhas apresenta, por exemplo, o Açude Ministro João 

Alves (Boqueirão) e o Sítio Mirador, são relevantes para a caracterização atraindo 

públicos variados, visitados tanto pelos residentes do município, como pelos turistas 

de cidades vizinhas que vem para conhecer a beleza natural e as pinturas rupestres 

feitas há cerca de nove mil anos atrás, mantendo assim um fluxo de capital para os 

empreendimentos locais. (CPRM, 2005). 

Sendo assim, na realidade do município de Parelhas/RN é possível perceber 

que esse possui potencialidades para o desenvolvimento do turismo na localidade, 

baseado principalmente em recursos naturais, culturais, eventos, atividades de 

ecoturismo e turismo de aventura e um patrimônio arqueológico, destacando-se 

assim na Região Seridó.  

No entanto, para alcance de maior efetividade do turismo na cidade é 

necessário à compreensão de que o planejamento turístico é essencial nessa 

abordagem, principalmente na identificação de potencialidades e fragilidades no 

destino com análise voltada para o núcleo receptor e também emissor. 

No núcleo receptor, além da demanda turística (estudo voltado para 

conhecimento sobre perfil e percepções dos turistas ou visitantes dos municípios) 

analisam-se elementos da oferta turística, o que possibilita a partir do cenário 

entender quais aspectos necessitam de maiores investimentos e onde estão as 

principais deficiências para recepção de turistas (BRAGA, 2007).  

O processo de inventariação apresenta como resultado informações reais do 

que é ofertado ao turista na cidade, facilitando o planejamento turístico para os 

gestores públicos e privados que poderão a partir desses resultados priorizarem 

ações de maneira mais assertiva. 

Nesse contexto, a questão problema da presente pesquisa consiste em ser: 

considerando a importância do planejamento turístico para o desenvolvimento da 
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atividade e a relevância do conhecimento sobre elementos do núcleo receptor, quais 

as principais fragilidades e potencialidades da oferta turística no município de 

Parelhas/RN? 

 

1.1 OBJETIVOS  

 

Os objetivos do trabalho são elementos norteadores para construção dos 

resultados de uma pesquisa, sendo assim, serão apresentados a seguir o objetivo 

geral e os objetivos específicos. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar fragilidades e potencialidades da oferta turística no município de 

Parelhas/RN a partir da inventariação turística. 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 

a) Averiguar a percepção da gestão municipal do turismo quanto a importância 

da inventariação turística para o desenvolvimento da atividade; 

b) Apresentar o cenário de atrativos turísticos da cidade de Parelhas/RN; 

c) Quantificar a infraestrutura turística e de apoio do município de Parelhas/RN; 

d) Realizar um diagnóstico da oferta turística inventariada em Parelhas/RN 

apresentando suas fragilidades e potencialidades. 

 

1.1.3 Organização do trabalho 

 

Na organização do trabalho mostra-se como a presente pesquisa encontra-

se estrutura em sua apresentação, inicialmente com a introdução que está 

desmembrada na seguinte estrutura: problemática, objetivo geral, objetivos 

específicos, justificativa e a organização do trabalho.  

Em seguida, apresenta-se o referencial teórico que está organizado em três 

tópicos: o primeiro é intitulado como Planejamento Turístico, que aborda assuntos 

referentes ao contexto de desenvolvimento de um planejamento em uma atividade 

turística mostrando os seus benefícios sociais, ambientais e econômicos.  
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O segundo tópico é nomeado Política Nacional do Turismo, com foco 

também no Programa de Regionalização e o Mapa Brasileiro do Turismo. A 

contextualização é referente aos planos desenvolvidos em âmbito nacional para o 

avanço do turismo, organizando e estruturando as metas, diretrizes e programas em 

documentos que visam direcionar as atividades e ações dentro do tempo proposto. 

Discute-se ainda o Mapa Brasileiro do Turismo que possibilita a compreensão do 

panorama da configuração de municípios e regiões turísticas no Brasil, e 

principalmente no RN. O terceiro tópico fala-se sobre o município de Parelhas/RN, 

relacionado às características, história e o turismo, mostra-se ainda as 

potencialidades pertencentes ao município para o avanço do turismo. 

Logo após discute-se os procedimentos metodológicos do trabalho, aborda-

se os seguintes sub tópicos: tipo de pesquisa, abrangência e universo da pesquisa, 

coleta de dados e análise dos dados. Deixará o leitor consciente de como foi 

realizado a coleta de informações para a construção da pesquisa.  

Em seguida a apresentação dos resultados que irá descrever sobre as 

conclusões decididas através dos resultados obtidos de acordo com os objetivos do 

trabalho. Esse capítulo organiza-se conforme os objetivos específicos da pesquisa 

que serão apresentados em: percepção da gestão municipal do turismo quanto a 

importância da inventariação turística para o desenvolvimento da atividade; 

apresentação do cenário de atrativos turísticos da cidade de Parelhas/RN; 

quantificação a infraestrutura turística e de apoio do município de Parelhas/RN; e por 

fim, diagnóstico da oferta turística inventariada em Parelhas/RN apresentando suas 

fragilidades e potencialidades.  

Ao final apresenta-se as considerações finais onde vai discutir pontos 

conclusivos a partir da realização do trabalho, quais foram as dificuldades 

enfrentadas na realização da pesquisa, relatando apontamentos para melhorar o 

planejamento turístico do local e também indicação de pesquisas futuras. 

   

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A abordagem do planejamento se faz relevante em diferentes áreas, 

inclusive no turismo, buscando minimizar efeitos negativos e maximizar efeitos 

positivos que a atividade possa trazer. Devem-se estabelecer metas e planos e para 

isso, ressaltando que se faz necessário conhecer a sua área de atuação para conter 
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informações fidedignas, desenvolvendo um melhor planejamento a fim de consolidar 

produtos turísticos no mercado.  

O desenvolvimento do turismo a partir do contexto do Programa de 

Regionalização, cuja principal objetivo é a descentralização do turismo, busca 

desenvolver estratégias para interiorizar o turismo nos estados brasileiros.  

No RN, o turismo de sol e praia é consolidado, no entanto, no interior do 

estado é necessário planejar o desenvolvimento baseado nas potencialidades que 

existem, voltadas para outros tipos de segmentos turísticos, como o turismo rural, 

religioso, de eventos, arqueológico e dentre outros. 

O município de Parelhas/RN tem potencialidades turísticas a serem 

desenvolvidas que podem contribuir com o avanço para o turismo no interior 

potiguar, de forma que colabore com o aumentando a oferta de emprego e impactos 

positivos do turismo.  

A realização da inventariação turística é importante no contexto do 

planejamento, pois, acredita-se que a elaboração e análise de um inventário turístico 

com informações acerca de oferta turística, tende a contribuir para a população local 

e principalmente, para os turistas que desejam conhecer a cidade, pois dar suporte, 

incentivo e direcionamento para desenvolver o turismo de forma mais assertiva e 

com ênfase nas fragilidades. 

Portanto, este trabalho é relevante para a sociedade, pois apresenta um 

contexto geral de todos os serviços turísticos oferecidos pelo município, ajudando a 

desenvolver tanto o setor privado como o público a avançar o turismo local. Por 

tomar conhecimento da oferta turística do município, os moradores vão perceber que 

o turismo é importante para o desenvolvimento e geração de novas oportunidades 

de empregos, além disso, o inventário servirá como um meio de divulgação para a 

cidade, fazendo com que empresários tenham novos olhares de investimento pelo 

potencial turístico que a cidade possui a partir da realização do inventário da oferta 

turística.     

Para a academia, este trabalho incentiva a construção de outros estudos 

mais aprofundados no tema de inventariação turística. Além de contribuir com novas 

ideias e pensamentos a respeito do tema, também ajudará os alunos do curso de 

turismo com acervo disponibilizado com dados atualizados sobre um município e os 

benefícios que pode trazer para a gestão tanto pública como privada.   
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Com valores pessoais a realização deste trabalho é importante, pois 

contribuirá para adquirir novos conhecimentos na área de planejamento e 

inventariação turística. Além disso, o autor do presente trabalho é residente da 

cidade de Parelhas/RN, sendo relevante a realização da inventariação para ajudar a 

desenvolver de forma correta o planejamento turístico do local, ajudando a gestão 

pública municipal. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Este capítulo está composto por três partes, em primeiro momento é 

abordado o planejamento turístico quanto a seus conceitos, elementos e relação 

com as políticas públicas. Em seguida, o capítulo teórico discute a questão da 

Política Nacional de Turismo (PNT) que abordará sobre como ordena as ações do 

setor público, trazendo um destaque para o Programa de Regionalização do Turismo 

e o Mapa do Turismo Brasileiro, além de apresentar o cenário de instâncias de 

governança regional do turismo no Estado do Rio Grande do Norte. Por fim, uma 

caracterização do município que é objeto do presente estudo, Parelhas/RN, 

mostrando um breve histórico da cidade, bem como, aspectos relevantes para o 

turismo. 

 

2.1  PLANEJAMENTO TURÍSTICO  

 

O ato de planejar é fundamental para todas as áreas, em uma abordagem 

antecipada é essencial para maximizar os benefícios e minimizar os custos visando 

o melhor para a gestão pública ou privada, que estar desempenhando a atividade. O 

planejamento vai definir corretamente o que será necessário na execução da 

atividade, por exemplo: definições dos parâmetros corretamente, equipamentos, 

prazos, formação da equipe, local, horário, etc.  

O crescimento no setor de turismo vem sendo desenvolvido a passos largos, 

isso podendo estar relacionado a uma área abrangente de atuação e contribuições. 

No Brasil, esse desenvolvimento ganha ênfase por se tratar de um País com 

elevada potencialidade e diversidade de biomas, ecossistemas, vegetações, 

atividades econômicas para diferentes segmento do turismo, como: ecoturismo, 

aventura, sol e mar, cultural, eventos entre outros.  

Compreende-se que o turismo é uma atividade de caráter multifacetado, 

podendo proporcionar crescimento e desenvolvimento, mas ao mesmo é um agente 

que pode causar danos e efeitos negativos para as diferentes dimensões: ambiental, 

social, econômica e cultural, e uma forma de minimizar os potenciais riscos do 

turismo é a perspectiva do planejamento (DANTAS, 2018). 
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Sendo assim, a partir da discussão sobre impactos do turismo fortalece a 

compreensão de que torna-se cada vez mais necessária a abordagem do 

planejamento, sendo essencial a perspectiva de potencializar benefícios e minimizar 

malefícios gerados pela atividade.  

O planejamento é um elemento indispensável na busca por um turismo com 

menores impactos negativos nas dimensões socioculturais e ambientais, por isso 

Hall (2004. p. 24) conceitua planejamento como:   

 

O planejamento é um tipo de tomada de decisões e elaboração de políticas; 
ele lida, entretanto, com um conjunto de decisões interdependentes ou 
sistematicamente relacionadas e não com decisões individuais. Planejar é, 
portanto, apenas uma parte de um processo global de planejamento-
decisão-ação. 

 

Portanto, planejamento consiste em um conjunto de atividades que propõem 

em criar condições ideais para atingir os objetivos preestabelecidos. Beni (2006, 

p.12) afirma que o planejamento é:   

 

Processo de interferir e programar os fundamentos definidos do turismo 
que, conceitualmente, abrange em três pontos essenciais e distintos: 
estabelecimento de objetivos, definição de cursos de ação e determinação 
da realimentação, já que a atividade apresenta enorme interdependência e 
integração de seus componentes. 

 

Planejar envolve diferentes contextos e variáveis, uma das principais são as 

pessoas instituições envolvidas no planejamento. Por isso é fundamental entender 

os diferentes cenários para que possa elaborar os planos nos órgãos públicos, 

privados e em associações ajudando a entender situações que ainda irá acontecer 

(NOVO; SILVA, 2010). 

Para Ruschmann (2012, p. 81) o planejamento é “uma atividade que envolve 

intenção de estabelecer condições favoráveis para alcançar os objetivos propostos”. 

Para pensar no desenvolvimento da atividade turística é preciso ter os objetivos, as 

ações e os meios de recuperação bem definidos de forma que seja possível exercer 

uma atividade mais sustentável contando com estudos técnicos referentes ao 

mercado turístico.  

Para Petrocchi (2001) o ato de planejar é como definir o futuro desejado, 

pois desempenhando as ações coordenadas, seguindo um roteiro, os resultados 
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serão os que foram planejados no início da atividade almejando sempre os pontos 

positivos. 

A atividade turística deve ser envolvida no processo de planejamento a fim 

de promover melhorias nos setores econômicos, sociais, culturais e ambientais de 

uma localidade em sua própria administração pública como privada (HALL, 2004). 

De acordo com Dantas (2018) o turismo na concepção do planejamento é 

pertencente a uma complexidade de diferentes dimensões e abordagens, 

contribuindo para a gestão, manutenção e valorização dos patrimônios culturais e 

naturais, maximizado os efeitos benéficos e minimização dos efeitos adversos da 

atividade.  

Dessa forma, pode-se perceber que apesar do Brasil possuir riquezas em 

termos naturais, culturais e em outras abordagens, o que faz o país possuir 

diversificação de segmentos, torna-se preocupante as consequências da atividade 

quando o desenvolvimento dessa se dar com crescimento de forma desorganizada, 

sem compreensão dos possíveis danos, principalmente nos aspectos sociais e 

ambientais, apresentando assim, efeitos negativos em diferentes âmbitos: a 

massificação do turismo e os prejuízos ambientais, aumento da desigualdade social 

e contrastes econômicos de turistas e comunidades locais (PIRES, 2002). 

Para Hall (2004) pensar no planejamento é ligar isso as políticas públicas, 

compreendendo que políticas lidam com decisões interdependentes. Quando fala-se 

sobre políticas públicas de turismo, Beni (2006, p. 99) diz que “política de turismo é o 

conjunto de fatores condicionantes e diretrizes básicas que expressam os caminhos 

para atingir os objetivos globais para o turismo no país”. 

A política pública também pode ser analisada por motivos profissionais a fim 

de compreender causas e consequências. Assim, podemos buscar soluções para 

problemas práticos referentes ao turismo e introduzir esse conhecimento no 

processo políticos (HALL, 2004). 

O avanço do turismo em algumas localidades, com deficiência na gestão e 

planejamento torna-se provável maiores falhas e impactos negativos, no entanto, 

destaca-se que mesmo com um planejamento coerente é possível que algo ocorra 

de maneira não esperada, porém pensar no planejamento e realiza-lo minimiza os 

processos de efeitos negativos consideravelmente, tornando-se praticamente como 

um elemento crítico responsável por garantir o avanço sustentável de determinado 

destino turístico a longo prazo (HALL, 2004). 
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Segundo Ruschmann (2012, p. 51) “quando não se planeja o turismo a partir 

da região, cria-se uma área deslocada de seu contexto”. Dessa forma, entende-se 

então, que é preciso planejar o turismo de acordo com a localidade para poder 

desenvolver projetos e planos dentro do contexto da região. Apesar disso, é comum 

a falta de planejamento nos diferentes níveis e setores comprometendo o turismo. 

No Brasil, o primeiro estudo do planejamento turístico foi por iniciativa do 

estado no ano de 1972, nesta época foi elaborado o Projeto Turis (Plano de 

Aproveitamento Turístico), que contemplava a região do Rio Santos, entretanto, por 

motivos econômicos não teve êxito (PETROCCHI, 2001). 

O Planejamento Turístico só foi pensado no país cerca de 20 anos depois 

dos países Europeus, e que no Brasil devido ao contexto nacional das políticas 

públicas, a atividade turística também inicia seu processo de planejamento de forma 

centralizada, e com destaques principalmente nos litorais das grandes cidades 

(COSTA, 2017). 

Sendo assim, entende-se que o turismo é uma atividade que promove para o 

local, tantos pontos positivos, como também pontos negativos, e é no contexto de 

aspectos negativos que o planejamento se torna indispensável, pois é necessário 

planejar e direcionar o desenvolvimento turístico com organização e estruturação 

das ideias e ações para que possa executar a atividade com os menores efeitos 

adversos possíveis, dando espaço ao que o turismo pode acarretar de positivo para 

as comunidades receptoras. 

Para elaborar, reestruturar e contribuir com o turismo nas cidades, planos e 

projetos devem ser estabelecidos para que esse desenvolvimento venha ser 

executado de forma correta, adequando a infraestrutura como também na 

conscientização dos turistas com projetos voltados para o meio ambiente. Ou seja, 

as políticas públicas são elaboradas para que os recursos sejam destinados de 

forma assertiva, almejando os objetivos e metas do projeto.  
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 2.2. POLÍTICA NACIONAL DO TURISMO: PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO E 

O MAPA DO TURISMO BRASILEIRO  

 

Pode-se conceituar políticas públicas segundo Secchi, (2014). Que aborda 

Política Pública como uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público, ou 

seja, são políticas direcionadas para o avanço e crescimento da organização do 

planejamento de uma cidade. Elaborando planos que melhore a infraestrutura e os 

meios utilizados pelas população e turistas para melhorar a visitação e a expectativa 

de vida da população local.  

Então, a utilização das políticas públicas nacionais tem a função de objetivar 

o planejamento e controle de atividades relacionadas ao turismo. Para Beni (2006) 

política de turismo é um conjunto de fatores favoráveis para o desenvolvimento de 

planos e diretrizes básicas que direcionam os caminhos para atingir os objetivos 

propostos. Destaca um relevante papel para o desenvolvimento do turismo a partir 

de uma orientação, estabelecendo estratégias para a utilização do planejamento 

correto.  

No contexto da Política Nacional do Turismo existiram projetos, planos e 

documentos que viabilizaram maiores avanços do turismo no Brasil, no entanto, é 

preciso compreender alguns marcos relevantes durante o processo, destacando 

algumas políticas que de alguma forma trouxeram mudanças na configuração do 

turismo brasileiro.  

No governo de Getúlio Vagas (1930 - 1945) foi instituído o Decreto-Lei n. 25 

de 1937, esta lei afirma a proteção e preservação dos monumentos de interesse 

histórico e artístico nacional. Logo depois, as atividades de agências de viagens e 

turismo foi regularizada dando novas oportunidades de empreendimento, sendo 

assim, a iniciativa de planejamento do turismo na esfera federal se tornou peça 

fundamental (FERREIRA, 2016). 

Neste cenário, destaca-se também como a primeira Política Pública de 

Turismo instituída pelo Decreto-Lei n° 55/66, de 18 de novembro de 1966. Esta 

informação não significa que outras ações anteriores a favor do turismo com novas 

ações e acordos não tenham existido, apesar da ausência da maioria dos 

documentos característicos das ações do turismo na época (COSTA, 2017). 

A partir da constituição desse decreto-lei nº55/66 de 18 de novembro de 

1966, a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), foi criada, hoje exercendo as 
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atividades de instituto e não mais empresa, logo após veio o Conselho Nacional de 

Turismo (CNtur), definindo a primeira política nacional do turismo (ARAÚJO, 2009).  

O CNTur foi atribuído a tarefa de formular, coordenar e dirigir a Política 

Nacional do Turismo sobre a presidência do ministro da indústria e do comercio. A 

EMBRATUR era responsável por realizar o desenvolvimento da indústria do turismo 

e executar suas atividades no âmbito nacional as diretrizes traçadas pelo governo. 

(ARAÚJO, 2009). 

Outro aspecto que foi importante para o desenvolvimento do turismo no 

Brasil foi o Fundo Geral do Turismo (FUNGETUR), e o Fundo de Investimento do 

Nordeste (FINOR) criado respectivamente pelo decreto-lei nº 1.191/71 e n. 1.376/74 

(ARAÚJO, 2009). 

A partir da criação do Ministério do Turismo, em 2003, através do governo 

Luís Inácio Lula da Silva (2003-2011), foi possível então elaborar documentos 

importantes de natureza nacional para o Brasil, um deles foi o Plano Nacional do 

Turismo (PNT) o mesmo realizado para desempenhar as atividades durante os anos 

de 2003 a 2007, em cima de metas, diretrizes e programas. Dando assim sequência 

na elaboração de novos planos, PNT (2007- 2011) e no governo de Dilma Rousseff, 

lançando o PNT (2011-2016) com o objetivo de execução de grandes projetos e 

programas direcionando as ações para avançar nas atividades turísticas do país 

(COSTA, 2017). 

As metas para o Plano Nacional do Turismo de 2003 a 2007 eram: elaborar 

condições para gerar 1.200.000 novos empregos; gerar um aumento de 9 milhões 

de visitantes estrangeiros no Brasil; gerar um aumento de 8 bilhões de dólares em 

divisas; aumentar para 65 milhões a chegada de passageiros nos voos domésticos; 

ampliar a oferta turística brasileira (PNT, 2003). 

Para atingir a meta desejada pelo Plano Nacional de Turismo de 2003 a 

2007, era preciso elaborar estratégias diferenciadas para chegar no mercado 

internacional, difundir uma nova imagem do turismo proporcionando lazer, eventos, 

ofertas e oportunidades de negócios (PNT, 2003).  

Todo e qualquer tipo de planejamento é um instrumento de poder 

significativo, pois, ao decidir por uma das alternativas de diversos cenários futuros, 

pode-se escolher aquela com objetivos específicos voltados para resoluções de 

interesse imediato, ou que vai ao encontro de aspirações ou do grupo social. (DIAS, 

2008). 
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Em 2003 com a criação do Ministério do Turismo, um marco relevante no 

contexto das políticas públicas do setor a nível nacional, trazendo com isso maiores 

incentivos e direcionamentos para o desenvolvimento da atividade turística no País, 

em que dá continuidade ao processo de gestão descentralizada, iniciada em 1994 

com o Plano Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), mas logo mais 

trazendo o foco não mais nos municípios, e sim em regiões turísticas (DANTAS, 

2018). 

Quando o Plano Nacional de Turismo (PNT) foi lançado, o mesmo tinha a 

função de organizar as Diretrizes, Metas e programas durante os anos de 2003 a 

2007, em seguida o Plano Nacional de Turismo (2007-2010), e logo mais no governo 

de Dilma Rousseff, elaborou o Plano Nacional de Turismo (2013-2016), com a 

elaboração de grandes projetos e programas o plano tinha o objetivo de direcionar 

as ações para desenvolver de forma correta (COSTA, 2017).  

Destaca-se que no contexto da descentralização das políticas públicas de 

turismo no Brasil, o PNT 2003- 2007 apresenta relevante contribuição ao chamar 

atenção para o Macro Programa 4 – Estruturação e diversificação da oferta turística, 

com abertura para o Programa Roteiros Integrados e Programas de Segmentação, 

sendo esta uma mudança de foco na descentralização com ênfase em municípios 

(PNMT) e abordando então, uma perspectiva de Regiões Turísticas (PRT) 

(DANTAS, 2018). 

Objetivando a execução do Programa de Regionalização do Turismo, 

Dantas (2018) explica que, foi pensado em uma coletânea de nove módulos 

voltados para a operacionalização do programa, e que o módulo operacional III 

refere-se à institucionalização de instâncias de governança regional que se trata de 

uma organização com participação de diferentes atores (públicos, privados, e 

sociedade civil) com a responsabilidade de planejar e coordenar o turismo no âmbito 

regional. 

Com o desenvolvimento do documento Diretrizes Operacionais, a 

qualificação profissional das pessoas que trabalham diretamente com o turismo foi 

melhorando, trabalhando a análise criticamente e ampliando a visão no mercado 

turístico, começando a entender mais sobre a regionalização do turismo no território 

nacional, com abordagens diversificadas que colaboram para os avanços do turismo 

regional. (BRASIL, 2013). 
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Na perspectiva de delimitação de Regiões Turísticas, é realizada a 

categorização dos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro, que consiste em ser o 

instrumento elaborado pelo Ministério do Turismo para identificar o desempenho dos 

municípios e regiões que possuem apelo quanto atratividade e oferta de serviços 

turísticos. Com isso, permite-se que o processo de tomadas de decisões seja com 

maior foco nessas localidades estabelecendo as políticas públicas que tendem a 

contribuir com o avanço do turismo regionalizado (BRASIL, 2013). 

Para realizar a metodologia da categorização, o Mtur trabalha com 

categorização dos municípios brasileiros, de forma que esse conteúdo precisa ser 

atualizado a cada dois anos, pois, busca-se acompanhar os avanços ou não das 

cidades quanto a atrativos e infraestrutura turística (BRASIL, 2015). 

Na compreensão de categorias, considera-se quatro variáveis objetivas: 

número de ocupações formais no setor de hospedagem; número de estabelecimento 

formal no setor de hospedagem; estimativa do fluxo turístico doméstico; estimativa 

do fluxo internacional. (BRASIL, 2015). 

Essas quatro variáveis com o estudo da análise de agrupamento deram 

origem a cinco categorias de municípios (A, B, C, D e E), como pode ser visto na 

Quadro 1. 

Quadro 1 - Detalhamento de cada categoria 

 

CATEGORIZAÇÃO EXIGÊNCIAS  

A 
Municípios com maior fluxo turístico e maior número de emprego e 

estabelecimento no setor de hospedagem.  

B 
Destino turístico com o fluxo expressivo de turistas (doméstico e 

internacional) 

C 
Município que gera um número considerável de empregos no setor turístico 

(diretamente e indiretamente) e possuem fluxo médio de turista.  

D 
Munícipio com menor fluxo turístico, bem como, poucos empregos gerados 

pela atividade turística.  

E 
Representa os municípios que não possuem fluxo turístico expressivo e 

nem empregos e estabelecimentos formais no setor turístico.  

Fonte: Costa (2017). 

 

De acordo com Brasil (2019) o mapa do turismo brasileiro encontra-se 

categorizados da seguinte forma: são 57 municípios na categoria A, que representa 

os municípios com maiores fluxos turísticos; 179 municípios na categoria B; 539 

municípios na categoria C; 1961 municípios na categoria D e 549 municípios na 
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categoria E, totalizando uma listagem de 3285 municípios no Mapa Brasileiro do 

Turismo (ver Mapa 2). 

 

Mapa 2 - Mapa do Turismo Brasileiro Categorizado 

 

 
 Fonte: BRASIL (2019). 
 

De acordo com Brasil (2015) o mapa é um instrumento relevante para 

gestão, estruturação e promoção dos destinos. Deve ser atualizado periodicamente, 

a cada dois anos, para que possa garantir melhores informações sobre o 

desenvolvimento do turismo, consiste em elencar os municípios que atendem 

determinados critérios para fazer parte de regiões turísticas. A construção do Mapa 

do Turismo Brasileiro é realizada junto com os gestores estaduais que representam 

o MTur e órgãos oficiais de Turismo, bem como, discutido no cenário das instâncias 

de governa regional de cada estado (BRASIL, 2015). 

Dessa forma, o Rio Grande do Norte atualmente possui 5 Regiões 

Turísticas, denominadas no Estado como Polos Turísticos, sendo estes: Polo 

Turístico Costa das Dunas, Polo Turístico Costa Branca, Polo Turístico Serrano, 

Polo Turístico Agreste Trairí e Polo Turístico Seridó. 

Vale salientar que a criação dos 5 polos turísticos não foi elaborada todas 

em um mesmo período, em 2005, foram institucionalizados legalmente 3 polos, que 

foram: O Polo Costa das Dunas (Decreto nº 18.186, 2005); Polo Costa Branca 

(Decreto nº 18187, 2005) e o Polo Turístico Seridó (Decreto nº 18,429, 2005). Em 
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2008, foram constituídos o Polo Serrano (Decreto nº 20.624, 2008), em 2009, Polo 

Agreste Trairi (Decreto nº 21.390, 2009) (DANTAS, 2018).  

O Polo Turístico Costa das Dunas é considerado como o portal de entrada 

para o Estado, localiza-se no litoral oriental, que se caracteriza pelas belas praias, 

lagoas, falésias, dunas e o maior cajueiro do mundo. Contem 16 municípios que são: 

Baía Formosa; Canguaretama; Ceará-Mirim; Extremoz; Macaíba; Maxaranguape; 

Natal; Nísia Floresta; Parnamirim; Pedra Grande; Rio do Fogo; São Gonçalo do 

Amarante; São Miguel do Gostoso; Senador Georgino Avelino; Tibau do Sul; Touros 

(BRASIL, 2019). 

O Polo Turístico Costa Branca localiza-se no litoral Norte do Rio Grande do 

Norte, na zona oeste do estado fazendo fronteira com o Ceará. É composto por 15 

municípios sendo eles: Açu; Afonso Bezerra; Areia Branca; Baraúna; Carnaubais; 

Galinhos; Grossos; Guamaré; Ipanguaçu; Itajá; Macau; Mossoró; Porto do Mangue; 

São Rafael; Tibau. O seu nome, Costa Branca, faz muita referência com a economia 

do local por ser um grande produtor de Sal (BRASIL, 2019). 

O Polo Turístico Serrano é constituído por 21 municípios: Alexandria; Apodi; 

Caraúbas; Encanto; Felipe Guerra; Frutuoso Gomes; Janduís; José da Penha; 

Lucrécia; Luís Gomes; Major Sales; Marcelino Vieira; Martins; Patu; Pau dos Ferros; 

Portalegre; Riacho da Cruz; São Miguel; Serrinha dos Pintos; Venha-Ver; Viçosa. O 

clima presente na região é o semi-árido a sua temperatura varia entre 16 e 22 graus, 

o relevo é propício para as atividades de ecoturismo e a gastronomia local é 

bastante atrativa havendo diversos festejos gastronômicos (BRASIL, 2019). 

O Polo Agreste-Trairi é composto por 13 municípios, que são: Campo 

Redondo; Coronel Ezequiel; Jaçanã; Montanhas; Monte das Gameleiras; Passa e 

Fica; Santa Cruz; São Bento do Trairí; São José do Campestre; Serra Caiada; Serra 

de São Bento; Sítio Novo; Tangará. Localiza-se no sertão Seridó essa região atrai os 

turistas pelos os senários naturais esculpidos pela natureza, os atrativos de cunho 

religioso são bastante trabalhados na região, apresentando a maior escultura 

religiosa do Mundo no município de Santa Cruz (BRASIL, 2019). 

Localizado no Sul do Estado o Polo Turístico Seridó (mapa 3) que contém 10 

munícipios Turísticos, que são: Acari; Caicó; Carnaúba dos Dantas; Cerro Corá; 

Currais Novos; Florânia; Jucurutu; Lagoa Nova; Parelhas; Serra Negra do Norte. Na 

região abrange diversos sítios arqueológicos, que registram a presença dos povos 

antepassados que viveram na localidade. Outros pontos que se destacam nessa 
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região é a gastronomia e o artesanato que são muito fortes nos segmentos turísticos 

(BRASIL, 2019). 

 

Mapa 3 - Polo Turístico Seridó 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Parelhas/RN, um dos municípios que fazem parte do Polo Seridó encontra-

se na categoria D, no Mapa Brasileiro do Turismo, a cidade possui potencialidades 

em atratividades para desenvolver o turismo, e sendo assim é o objeto de estudo da 

presente pesquisa, onde pretende-se diagnosticar o que a localidade possui de 

aspectos potencialmente favoráveis ao turismo, e as fragilidades que impedem esse 

avanço. 

 

2.3  O MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN: CARACTERÍSTICAS, HISTÓRICO E O 

TURISMO 

 

O município de Parelhas localiza-se a 246km da capital do estado do Rio 

Grande do Norte, encontra-se na mesorregião Central Potiguar e microrregião do 

Seridó Oriental. De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010) a estimativa populacional de 2018 é de 21.408 habitantes e 

contém uma área territorial de 513, 507km².  

A sua economia no início da expansão do povoamento da cidade de 

Parelhas se caracterizava pela pecuária, segundo Pereira Neto (2014, p. 19) afirma 
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que: “[...] atividade econômica em desenvolvimento da região, ao longo da história a 

pecuária marcou épocas, atraindo outros setores produtivos, como agricultura e 

comércio”.  

O clima presente na região é quente e semiárido com uma precipitação 

pluviométrica durante o ano de 563 mm, os períodos que mais chove são os meses 

de março a abril. E possui uma variação de temperatura de 32ºC no máximo e 18°C 

no mínimo (IBGE, 2010). 

A formação vegetal predominante é a da Caatinga Hiperxerófila que tem a 

característica de resistir a grandes secas com abundância de cactáceas e plantas de 

porte mais baixo, essa vegetação é essencial para apresentar em um guiamento 

mostrando a diferença das outras vegetações, analisando a hostilidade das plantas 

para suportar a seca, mas que dar o diferencial na paisagem (CPRM, 2005). 

Por outro lado, essa vegetação também é essencial para fornecer 

combustível para os fornos de telhas por isso, que a cidade de Parelhas sofre com a 

desertificação. A localidade que Parelhas (Mapa 4) se encontra é susceptível à 

desertificação em categoria grave. 

  

Mapa 4 - Localização de Parelhas 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor no programa TerraView, 2019. 

  

O nome desse município teve origem em uma competição esportiva 

conhecida como “Parelhas” praticada na época de medos do século XIX, ocorria em 

um terreno plano e pouco acidentado na localidade conhecida como Barragem 
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Boqueirão, ou as magens do rio Seridó. Esse ponto tornou-se referência para os 

cavaleiros que disputavam corridas montadas em seus cavalos, sempre em duplas 

ou parelhas, o que deu origem ao nome da cidade (PEREIRA NETO, 2014). 

O processo de povoamento e de construção da cidade coloca em 

conhecimento a própria condição econômica da região, que era baseada em um 

sistema agrário que complementava-se economicamente, pois o Nordeste tanto 

produzia cana-de-açúcar como também trabalhava com a criação de gado. Nesse 

contexto, houve um desenvolvimento considerável para o município, em que o seu 

apogeu na década de 1930, proporcionou o avanço da agricultura e da cotonicultura 

(PEREIRA NETO, 2014). 

Nos meados do século XIX, já possuia uma aglomeração de casas 

construídas às margens do rio Seridó, depois da fixação da população na região, 

veio uma epidemia da cólera que ocasionou em mortes, sobrevivendo poucas 

famílias. A partir daí os registros históricos são sequenciados, principalmente a partir 

de 1856 com a construção da capela de São Sebastião, em agradecimento a uma 

graça alcançada por Cosme Luiz e Sebastião Gomes, devido a famílias 

sobreviventes a epidemia, que, segundo a história, pediram o fim da epidemia no 

local e o santo São Sebatião atendeu o pedido dos moradores (PEREIRA NETO, 

2013). 

Em 1910, já com a categoria de vila de Parelhas e com dependências 

administrativas do município de Jardim do Seridó, João Felismino de Melo, o então 

administrador da vila na época, construiu o Mercado Público Municipal para atender 

os estabelecimentos comerciais já existentes. As primeiras manifestações políticas 

referente ao desmembramento de Jardim do Seridó, aconteceram na virada do 

século XX, o principal defensor dessa causa foi Bernadino de Sena e Silva que 

representou durante vários anos os parelhenses para conseguir a independência de 

Jardim do Seridó (PEREIRA NETO, 2012). 

Em 1926, através da lei n° 630 de 8 de novembro de 1926, assinada pelo 

presidente do Estado do RN, José Augusto Bezerra de Medeiros, os Parelhenses 

conseguiram sua independência política. Constituindo sua primeira votação para 

prefeito no dia 28 de novembro do mesmo ano. Afirma-se que o processo de 

urbanização na cidade ocorreu no início na década de 1930, quando então o 

paraibano Ageu de Castro assumiu a prefeitura do município e foi nomeado pela 

elite local com influência do coronelismo da época (PEREIRA NETO, 2012). 
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A estratégia de governo que Ageu de Castro usou na época foi de promover 

a infraestrutura urbana e buscar novos empreendimentos para a cidade. O então 

prefeito realizou o primeiro plano urbanístico de Parelhas, construindo praças, ruas 

largas, pavilhão e empreendimentos particulares com a arquitetura devidamente 

elaborada para a cidade. Tendo em vista esses fatores, o município ficou conhecido 

como Cidade Sorriso do Seridó por apresentar uma urbanização planejada 

adequando com o paisagismo do local.  A fotografia 1 mostra a entrada de Parelhas 

(PEREIRA NETO, 2014) 

 

Fotografia 1 - Entrada da Cidade de Parelhas 

 

            
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Ser bem atendido em um local é essencial para o avanço do Turismo, pois é 

algo que deve apresentar constantemente nas atividades turísticas, além de ser um 

diferencial competitivo no mercado. Porém, entende-se que a hospitalidade deve ser 

designada a todos e não apenas aos turistas. Segundo Dalpiaz et al ([20--?]), p. 4) 

“a hospitalidade atual está voltada também para os sentimentos de todos os 

envolvidos no meio turístico”. 

Parelhas apresenta em sua infraestrutura turística pousadas e restaurantes 

com potenciais para oferecer serviços gastronômicos típicas da região, uma 

alimentação nordestina. Conta com empreendimentos novos com pouco tempo no 
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mercado, além disso, a cidade possui atrativos turísticos e potencialidades voltadas 

para o lazer e para o turismo pedagógico. 

Apesar das potencialidades relacionadas ao turismo existentes em Parelhas, 

entende-se que é preciso pensar no desenvolvimento dessa atividade a partir de um 

planejamento adequado, que deve partir da compreensão da realidade atual e 

identificação de melhorias necessárias. Para isso, é preciso pensar em propostas de 

atividades que a gestão pública e privada consiga realizar em para o avanço do 

turismo local mais organizado com objetivos voltados para maximização dos efeitos 

positivos dessa atividade. 

Para tanto, é necessário compreender que o mercado do turismo é 

composto principalmente por dois elementos: oferta turística, e demanda turística. 

De acordo com Beni (2006, p.156) a demanda consiste em: “quantidade de um bem 

ou serviço que os consumidores desejam e podem comprar a um dado preço em um 

dado tempo”. Enquanto a oferta também para Beni (2006, p.156) a “quantidade de 

um bem ou serviço que chega ao mercado por um dado preço em um dado período 

de tempo”. Na visão de Dias (2005), a oferta turística refere-se aos bens e serviços 

voltados para a satisfação dos turistas, produtos de consumo, serviços públicos e 

privados, recursos naturais e culturais, eventos, atividades recreativas etc.  

 No contexto da oferta encontra-se o inventário turístico, produto que dará 

informações para os gestores públicos e privados da real oferta que o município 

possui, proporcionando maior segurança nas elaborações de planos ou 

investimentos para o desenvolvimento turístico local. A partir disso, recursos serão 

distribuídos de forma mais adequada, levando em consideração as áreas mais 

necessitadas. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS  

 

O procedimento metodológico refere-se aos métodos utilizados para 

desenvolver a pesquisa, sendo importante destacar: tipo de pesquisa, abrangência e 

universo, instrumentos e procedimentos de coleta de dados, bem como suas 

análises. É relevante destacar também que para o processo de inventariação 

turística, o Ministério do Turismo para qualificar determinada localidade tem 

instrumentos de formulários específicos para inventariar destinos e produtos, sendo 

assim, a metodologia para a quantificação de oferta turística em Parelhas será a do 

Inventário da Oferta Turística (INVTUR) a própria do Ministério do Turismo (Mtur). 

  

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Para poder atingir os objetivos do estudo, a abordagem da pesquisa foi de 

natureza é quantitativa, tendo em vista que serão considerados aspectos numéricos 

para base de interpretação de dados. Segundo Veal (2011, p. 75) pesquisa 

quantitativa é: “A abordagem de pesquisa que envolve a análise estatística. Baseia-

se em evidência numérica para tirar conclusões ou para testar a hipótese”.  Além 

disso, utilizou-se também como metodologia o instrumento de inventariação de 

oferta turística do Ministério do Turismo para levantamento de equipamentos, 

atrativos e serviços voltados para o turismo no município de Parelhas/RN. 

No entanto, em resolução de alguns objetivos a técnica utilizada é qualitativa 

que segundo Veal (2011) coleta uma grande quantidade de dados de caráter 

informativo, sobre um pequeno número de pessoas. É utilizado essa pesquisa 

principalmente no primeiro objetivo: a) averiguar a percepção da gestão municipal do 

turismo quanto a importância da inventariação turística para o desenvolvimento da 

atividade, a abordagem consiste em ser qualitativa-descritiva, pois não se trata de 

quantificação e considerando estatísticas, e sim a descrição de respostas do 

membro entrevistado.  
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3.2 ABRANGÊNCIA E UNIVERSO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada no município de Parelhas/RN localizado na Região 

Seridó, tratando principalmente do processo de inventariação de oferta turística, 

onde considera-se três categorias de elementos: A – infraestrutura e serviços de 

apoio ao turista; B – serviços e equipamentos turísticos; C – atrativos turísticos. 

A pesquisa contemplou a zona urbana e zona rural, tendo em vista que o 

levantamento refere-se a todos os equipamentos, serviços e infraestrutura do 

município.  

A gestão pública municipal do turismo também contempla o universo e 

abrangência da pesquisa, pois foi necessária uma entrevista semiestrutura com 

quatro questões abertas para averiguar a percepção sobre a importância da 

elaboração de um produto como inventário de oferta turística para o 

desenvolvimento do turismo local. 

3.3 COLETA DE DADOS   

 

O procedimento de coleta de dados é determinante para confiabilidade da 

pesquisa, sendo assim, pode-se afirmar que além do levantamento de dados 

secundários com base e dados bibliográficos para ter um enriquecimento de trocas 

de conhecimentos com outros autores a respeito do tema, também coletou-se dados 

primários. 

Para início da pesquisa, foi necessário o processo de inventariação turística 

que ocorreu da seguinte maneira: foi coletado informações gerais do município nos 

setores públicos: Secretaria de Turismo, da Cultura e do Esporte; da Saúde; da 

Educação e a de Obras e Serviços Públicos.  

Essas informações iniciais são essências para saber o que a cidade possui 

de infraestrutura básica que deve atender tanto aos moradores locais, mas que 

também estarão disponíveis para os turistas e visitantes.  

Em seguida, houve a formação da equipe de coleta de dados com alunos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) do Curso de Turismo, 

Campus Currais Novos/RN. Todos os integrantes escolhidos, um grupo formado por 

4 pessoas, foram discentes com conhecimentos metodológicos de como realizar a 

aplicação dos formulários do Mtur, pelo fato de já terem participado de inventários 



41 

 

 

anteriores do programa de extensão Qualificação Profissional e Desenvolvimento 

Regional do Seridó Potiguar (Qualistur) com a coordenação do Professor Marcelo da 

Silva Taveira.  

 Dando continuidade ao trabalho, realizou-se pesquisas in loco para coleta 

de dados por meio da aplicação dos formulários elaborado pelo ministério do turismo 

que são divididos em três categorias: categoria A (infraestrutura de apoio ao turista), 

categoria B (serviços e equipamentos turísticos), e categoria C (atrativos turísticos). 

A aplicação do instrumento de pesquisa aconteceu no período do mês de 

setembro de 2018, com a participação dos discentes da UFRN Campus Currais 

Novos, que foi possível vencer toda a categoria “B” da inventariação turística como 

recolher também algumas informações da categoria “A”.  No mês de maio de 2019, 

de forma catalogado a categoria “C” e outros pontos que estavam faltando, a 

realização da atividade de campo neste segundo período foi por responsabilidade de 

próprio autor desse trabalho de acordo com a disponibilidade da pesquisa.  

Além do processo de inventariação, foi realizada uma entrevista (Apêndice) 

semiestrutura com a gestão municipal do turismo com o objetivo de averiguar a 

percepção da mesma quanto a importância do levantamento de oferta turística do 

município para o desenvolvimento do turismo local, a entrevista ocorreu 

presencialmente no mês de abril de 2019. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados do trabalho está exposta de acordo com cada objetivo 

da pesquisa, que através disso, foi possível analisar e discutir sobre os resultados 

obtidos e contemplar a resposta da problemática já discutida na presente pesquisa.  

A tabulação dos dados foi realizada utilizando um documento base com 

tabelas para quantificar os equipamentos e atrativos inventariados, respeitando as 

categorias e classificações de cada elemento. Essa análise possibilitou a geração 

dos resultados do trabalho, onde a partir do cenário obtido foi possível tirar 

conclusões acerca de potencialidades e fragilidades do município quanto ao 

desenvolvimento do turismo local. 

Além disso, para análise da entrevista aplicada com a gestão municipal do 

turismo em Parelhas/RN, utilizou-se a análise descritiva das respostas dadas pelo 

entrevistado, tomando conclusões a partir das respostas concedidas.  
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Quanto ao último objetivo específico, de realizar um diagnóstico do 

município tratando das potencialidades e fragilidades percebidas a partir do 

processo de coleta de informações da entrevista e da inventariação, optou-se por 

realizar por meio da Análise SWOT que de acordo com Ribeiro Neto (2011, p.17) 

consiste em ser:  

A Análise S.W.O.T. também denominada análise F.O.F.A. em português, é 
uma ferramenta estrutural da administração, utilizada na análise do 
ambiente interno e externo, com a finalidade de formulação de estratégias 
das organizações. Nesta análise identificamos as Forças e Fraquezas da 
empresa, extrapolando então Oportunidades e Ameaças internas para a 
mesma. 

 

Sendo assim, escolheu-se essa técnica por ser considerada adequada para 

o planejamento estratégico de organizações trabalhando com ambiente interno 

(forças e fraquezas) e ambiente externo (oportunidade e ameaças), o que facilita no 

processo de decisão de ações para o desenvolvimento assertivo. 

Destaca-se ainda que pretende-se entregar um documento da inventariação 

turística do município à secretaria de turismo, cultura e do esporte, que poderá ser 

divulgado no site da prefeitura de Parelhas/RN, o que contribui diretamente com o 

planejamento e gestão do turismo local, bem como, informações disponíveis para a 

população local. 
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados a seguir consistem em buscar responder o problema de 

pesquisa, bem como os objetivos indicados no presente trabalho, de forma que seja 

possível contribuir com o âmbito acadêmico e também apresentar contribuições para 

a sociedade. 

4.1 PERCEPÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DO TURISMO QUANTO A 

IMPORTÂNCIA DA INVENTARIAÇÃO TURÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO 

DA ATIVIDADE 

 

A princípio buscou-se compreender como a gestão municipal enxerga a 

importância de uma inventariação turística, neste contexto, percebe-se que para 

uma gestão executar um trabalho assertivo é necessário ter a abordagem do 

planejamento, que segundo Petrocchi (2001, p.72) afirma que:  

A finalidade do planejamento é definir as decisões básicas que articulam as 
políticas turísticas de um estado, região ou organização, ou seja, 
estabelecer as diretrizes que orientarão as decisões para o 
desenvolvimento do turismo, o tipo de turismo que se quer promover, os 
mercados que serão atingidos, a posição que se deseja ter nesses 
mercados, as metas a alcançar e as estratégias dos programas de ações. 

 

Realizou-se então, uma entrevista no dia 23 de abril de 2019, com a 

Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte da cidade de Parelhas, o entrevistado 

respondeu perguntas referentes a inventariação turística, o qual é o foco da 

pesquisa, para conseguir analisar como a administração pública de uma cidade 

pensa sobre o turismo, e quais os pontos positivos a partir do desenvolvimento da 

atividade podem colaborar com o município.   

A entrevista teve quatro perguntas abertas (ver apêndice) dentro do assunto 

da inventariação para averiguar a gestão municipal sobre a importância do 

desenvolvimento turístico na cidade.  

Sabendo da relevância da análise do destino receptor, principalmente da 

oferta turística, buscou-se compreender como a gestão do município de Parelhas 

enxerga a elaboração da inventariação turística, o membro entrevistado diz que: 
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[SEMTCE] “A grande importância que a gente acha, é que nós temos que 
está a pá de tudo que tem no município, né? Então o inventário nada mais é 
que uma “radiografia” de quantas pousadas, quantos locais de visitação, 
quantos restaurantes, a questão do deslocamento das questões das 
empresas, a questão dos jipeiros1, dos eventos. Então, essa “radiografia”, 
esse inventário é interessantíssimo para o município saber do que ela 
dispõe de equipamentos e serviços para o turismo local”. 

 

Nota-se que a gestão pública do município percebe que a inventariação 

turística da cidade é importante para conhecimento sobre a realidade local, Stigliano; 

César (2006, p. 5) define inventário turísticos como “uma compilação de uma lista 

detalhada de todas as estruturas, serviços, equipamentos e atrativos relacionados à 

localidade de interesse do planejamento turístico”.  E a partir disso, pode ser 

realizado um diagnóstico, com base nas informações levantadas quanto a oferta 

básica e turística do município. Segundo Braga, (2007, p.115) “o diagnóstico 

consiste em relacionar informações inventariadas e aplicar critérios de avaliação e 

análises adequadas ao processo de planejamento turístico”.  

Já sobre a atual situação dos atrativos turísticos de Parelhas quanto a 

sinalização, estrutura e divulgação, é possível afirmar que na visão da gestão 

municipal:  

[SEMTCE] os nossos atrativos turísticos, a gente falar sobre sinalização, 
deu uma melhorada com essa sinalização oficial que tem, nós vamos 
complementar com a questão que eu acho que faltou a sinalização sentido 
barragem boqueirão, faltou! A gente vai complementar. 

  
[SEMTCE] A questão da estrutura muitos pontos precisam de uma melhora, 
o acesso ao Sítio mirador vai ser feito a podagem das plantas, por causa 
das chuvas, e a gente sabe que o mato cresce. Outra questão é de 
segurança que vai ser feito lá no cruzeiro, lá é bem visitado agora. E o 
acesso da subida da serra será feito também depois do inverno. 
 
[SEMTCE] A divulgação eu acho que precisa ser feita mais, é tanto que a 
gente está criando agora um blog só do turismo local, que nesse blog seria: 
você entrar no blog, você visualizar quais as pousadas e esse inventário vai 
ser um elemento interessante para a gente colocar no blog, quais são as 
pousadas, os contatos, quais são os principais pontos turísticos, as fotos, 
enfim, esse blog ele vai ajudar muito nessa divulgação. E estamos também 
em fase de conclusão do panfleto que será para os eventos dizendo 
exatamente, também a partir do inventário, colocando os pontos turísticos 
dizendo o que é que tem nesses pontos. 

 
 

Na fala da secretaria é percebida que a sinalização turística oficial recebida 

recentemente pelo município, foi um contribuinte, no entanto, a gestão se 

                                                           
1 Jipeiro: Indivíduo que sente contentamento ao dirigir jipes.   
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disponibiliza para complementar alguns pontos que são considerados relevantes 

para o turismo.   

Nota-se que a gestão pública municipal em relação a sinalização, estrutura e 

divulgação, elenca pontos que precisam melhorar. Coloca-se em questão 

principalmente a divulgação regional a qual cumpre um papel relevante no aspecto 

de atração da demanda visitante de um destino, pois é a partir dessa divulgação e 

marketing que torna-se possível o conhecimento sobre as potencialidades turísticas 

que a cidade possui.  

O plano de Marketing é essencial para promover a divulgação e 

comercialização dos atrativos turísticos. Segundo Beni (2006, p. 132) “o marketing 

responsável na promoção e comercialização, a fim de agregar valor aos produtos e 

roteiros turísticos, estimulando a sustentabilidade ambiental nos destinos turísticos 

[...]”.  

Pode-se notar ainda que o inventário turístico que o presente autor elaborou, 

deverá ser utilizado pela secretaria para ações que irão contribuir com a divulgação 

e planejamento do turismo de Parelhas, conforme a fala do representante da gestão 

municipal do turismo demonstra. 

Pensando no desenvolvimento da atividade turística no município, 

questionou-se ao entrevistado sobre as possíveis melhorias, podendo então, ser 

visto a percepção a partir da fala abaixo:  

 

[SEMTCE] A questão do acesso como eu já falei, isso precisa ser 
melhorado, terminal turístico precisa-se de uma decisão se o município fica 
e se reestrutura a conclusão da sinalização e a divulgação. Eu acho que 
principalmente a divulgação a nível, não falo nem nacional, a gente tem que 
pensar regionalização e eu acho que essa questão da divulgação na região 
é interessante. A gente pensa em colocar um outdoor na Rajada ou no 
sentido de Campina Grande, eu acho que uma divulgação regional estar 
faltando, ontem, por exemplo, ligou uma pessoa de Cuité perguntando como 
é que estava, quase essas mesmas perguntas, por que ela queria vir com a 
turma e não estava sendo divulgado, se já estivesse um blog ajudava a 
divulgar a cidade para aquele que querem vir e saber o que realmente 
parelhas oferece.  

 

Algumas situações foram citadas referente a infraestrutura turística do 

município que precisa ser melhorada, como ponto de apoio ao turista, a própria 

manutenção dos atrativos e também a divulgação dos atrativos e oferta de serviços 

na localidade. 
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Percebe-se que a gestão pública identifica pontos de fragilidades para que o 

segmento do turismo possa de fato desenvolver-se na cidade, porém, existem vários 

outros fatores negativos que fazem as ações de uma gestão não ter avanço, como 

por exemplo: a falta de um profissional qualificado, poucos recursos para 

investimento, a falta de interesse para conseguir realizar as ações e outros pontos. 

Isso pode refletir negativamente no turismo local, e sendo assim, os gestores devem 

se reorganizar e reestruturar corrigindo os erros.  

Ainda em entrevista com a secretaria municipal responsável pelo turismo em 

Parelhas/RN, nota-se a sua posição a respeito das potencialidades do turismo na 

cidade destacando quais segmentos poderiam ser desenvolvidos com mais 

intensidade, segundo o entrevistado é possível afirmar que: 

 

[SEMTCE] Eu citaria um conjunto, eu acho que um roteiro, você pegando, 
por exemplo, Carnaúba dos Dantas, Parque dos Dinossauros, Parelhas, 
Barragem Boqueirão, Pinturas Rupestres e as duas serras. A gente tem que 
forcar nisso, não adianta a gente criar um monte de roteiros diferentes, 
roteiro do queijo, roteiro... e você não centrar em um, se concentrar em um 
e divulgar ele, os outros acho que é consequência.  

 

De acordo com as palavras do entrevistado, analisa-se o interesse de 

desenvolver um roteiro em conjunto com outros municípios, porém, é necessário 

avançar essa ideia para que possa ser realmente divulgada, ou seja, é por meio de 

um roteiro que o processo de interiorização do turismo no RN pode funcionar, tanto 

no critério de divulgação, receptivo, hospitalidade e comercialização para assim, a 

partir dessas ações proporcionar outras atividades, aumentando a sua demanda. No 

entanto, é preciso compreender que para isso, os atrativos devem possuir 

infraestrutura e acesso turístico.  

Segundo Braga, (2007) demanda refere-se a quantidade de pessoas que 

viajam, ou pretendem viajar (demanda potencial) e que de alguma forma utilizam 

facilidades e serviços turísticos em destinos que não são de sua residência. Assim 

percebe-se que o desenvolvimento de roteiros turísticos é essencial para que seja 

possível aumentar a demanda turística da cidade consequentemente contribuindo 

para o crescimento da renda de trabalho no município.  

Parelhas apresenta um elevado potencial para o avanço do turismo, 

proporcionando oportunidades no desenvolvimento dessa área, como por exemplo, 

no empreendedorismo, no guiamento de grupos de turistas, no artesanato, criação e 
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elaboração de roteiros e dentre outros. Isto está relacionado aos potenciais atrativos 

turísticos que a cidade possui, bem como, a riqueza sociocultural da localidade.  

 

 

4.2 APRESENTAÇÃO DO CENÁRIO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS DA CIDADE 

DE PARELHAS/RN 

 

A partir da inventariação turística realizada durante o processo da presente 

pesquisa, visualizou-se que o município de Parelhas disponibiliza de alguns atrativos 

turísticos, que além de acrescentar valor na estada dos hóspedes, proporciona 

também o interesse e a curiosidade de conhecer a cultura e a história.  

Com base na pesquisa realizada destacam-se: o Sítio Mirador, a Barragem 

Ministro João Alves (Barragem Boqueirão), a geoforma da Serra das Queimadas em 

formato de princesa, Poço da Princesa, Mirante da Serra (Cruzeiro da Serra), 

Cânions dos Batentes, Capelinha da Serra dos Marimbondos, Altos dos Meninos (no 

Povoado Joazeiro), Parque temático (Parque dos Dinossauros), Passeios de Jeep, 

Sítio cidade de pedras, Igreja Matriz e os atrativos culturais.   

Ressalta-se que a descrição dos atrativos é feita a partir do processo de 

inventariação na categoria C, onde são apresentados os formulários designados aos 

atrativos turísticos que proporcionou a descrição desses no presente trabalho, além 

disso, foi analisado informações de alguns atrativos em trabalhos acadêmicos.  

O atrativo turístico Sítio Mirador localiza-se a 4 km do centro da cidade de 

Parelhas. Nesse Geossítio encontra-se rochas meta conglomerado com seixos de 

gnaisses, xistos, e quartzitos em matriz quartzosa de granulométrica, onde existem 

pinturas rupestres de povos que viveram acerca de 9 mil anos atrás. As pinturas 

presentes nos paredões rochosos são figuras de humanos, aves e felinos que 

representa a vivência dos antepassados. As pinturas são de tradição Nordeste e 

subtradição Seridó, percebe-se, pois é possível identificar através de algumas 

características encontrar nas imagens (FIDELES, 2015) 

O Geossítio Mirador apresenta uma geoforma resultante da atuação do 

intemperismo e dos processos erosivos do vento e da chuva, a forma parecida como 

uma boca, sendo assim chamada como Pedra do Boca (fotografia 2). 
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Fotografia 2 - Pedra da Boca no Sítio Mirador 
 

 
Fonte: Acervo do autor (2019). 

 

Em 2013, o sítio passou por uma revitalização feita pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), onde foi construída uma estrutura 

de visitação apropriada para atender a demanda turística. Possuindo cercas de 

proteção e passarelas favorecendo para os turistas contemplarem o mirante voltado 

para a Barragem Boqueirão.  

Atualmente o sítio recebe visitação principalmente de grupos de estudantes, 

realizando o roteiro pedagógico, acompanhados por um guia que conduz todo o 

grupo. Para chegar ao atrativo é enfrentado uma caminhada de cerca de 30 minutos, 

possui escadas feitas de rochas para o melhor acesso ao local. Porém para pessoas 

idosas o atrativo não é recomendado, pois exige esforço físico elevado para chegar 

ao local das pinturas.  

O atrativo turístico Barragem Boqueirão, localiza-se a 2,5km da cidade, é um 

Geossítio do município de Parelhas e pertence ao conjunto de Geossítios do 

Geoparque Seridó.  A partir dos dados obtidos através da pesquisa foi possível 

analisar que o atrativo turístico Barragem Boqueirão é um dos atrativos mais 

visitados da cidade. É utilizado para as práticas das atividades de banho, pesca e 

passeio de barco e jet-ski.  
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O próximo atrativo turístico relaciona-se com o segmento do geoturismo. A 

geoforma semelhante a uma mulher deitada de rosto para cima é encontrada nas 

duas serras do Boqueirão. Só é possível perceber a “princesa” visto de longe como 

mostra a fotografia 3. 

  

Fotografia 3 - Geoforma da Serra da Princesa 
 

 
Fonte: Acervo do autor, 2019. 

O poço da princesa é um atrativo turístico que está localizado na Serra do 

Cruzeiro, que faz parte de uma das paradas da trilha da serra da queimada em 

parelhas. Faz parte de uma mina abandonada onde existe um poço, que foi 

nomeado Poço da Princesa através de uma lenda (ver Fotografia 4). 

 

Fotografia 4 - Mina abandonada do poço da princesa. 
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Fonte: Lima, 2019. 

 

 

Os passeios Off-Road, que são os passeios de Jeep (fotografia 5), passam 

por minerações antigas de quartzitos, tendo a disponibilidade da oferta de um 

passeio com mais duração conhecendo além da mina o mirante da Serra do 

Boqueirão e a Capelinha da Serra dos Marimbondos. 

 

Fotografia 5 - Trilhas de Jeep na Serra do Cruzeiro em Parelhas 

 

 

Fonte: VALENTIM NETO (2019).  

 

A Igreja Matriz de São Sebastião (fotografia 6) é considerada um atrativo 

turístico de cunho religioso. A história da sua construção faz parte da história do 

povoamento e formação da cidade de Parelhas. Sua arquitetura do século XIX, 
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apresenta mais de um estilo arquitetônico, sendo eles: Romântico e o Gótico. É 

visitada durante todo o ano por fiel e no período da festa do padroeiro que acontece 

durante 10 dias do mês de janeiro.  

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6 - Igreja Matriz de São Sebastião. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Além das atratividades voltadas para religião, passeio e geoturismo, 

Parelhas também pode ser destacada quanto à sua cultura, relacionado a dança, a 

mais antiga quadrilha junina da cidade, Sensação Nordestina, inova-se com as 

novas coreografias que proporciona diversão, entretenimento e encanto a todos que 

assistem.  

O grupo cultural Negro do Rosário, que pertence a comunidade Quilombolas 

dos Negros da cidade de Parelhas, onde dançam ao som de músicas de seus 

descendentes, mantendo a cultura negra do seu povo. Também na Comunidade 
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Quilombolas constituiu a banda Afro-reggueiros que é constituída por pessoas da 

comunidade, onde fazem apresentações e shows.  

Já nos aspectos naturais, pode-se destacar o Cânions dos Batentes, que 

encontra-se localizado a 30km do centro da cidade, descoberto recentemente é um 

lugar que existe vários blocos rochosos arrastados pela força do rio como mostra na 

fotografia 7. Tem elevada valoração geológica e com considerável potencial para 

desenvolver o turismo de aventura como também torná-lo em um novo Geossítio 

para o município de parelhas e mais um para o Geoparque Seridó.  

 

Fotografia 7 - Cânions dos Batentes 

 

 
Fonte: VALENTIM NETO (2019). 
 

Ainda no contexto de atrativos, o Parque dos Dinossauros (fotografia 8) é um 

lugar recente construído por um empreendedor que viu a oportunidade em investir 

na região do Seridó, o parque temático dos dinossauros, localiza-se no Povoado 

Santo Antônio a cerca de 20km do centro da cidade de Parelhas. Além de 

apresentar várias estátuas de diferentes dinossauros, o parque possui um 

restaurante, bar, música ao vivo e piscinas de crianças e adultos para o 

entretenimento dos turistas. 

 
Fotografia 8 - Parque dos Dinossauros. 

 



53 

 

 

 
Fonte: Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Os grandes blocos rochosos que Parelhas possui principalmente no Sítio 

Cidade das Pedras, que devido a ação do tempo, vento e as chuvas foram formando 

formas semelhantes a objetos ou animais que são denominados de geoformas. 

A Serra da Capelinha tem a capacidade de receber a visitação de turistas, 

principalmente aqueles que buscam por aventuras. Possui uma trilha que é realizada 

a pé ou em veículos 4x4, sendo conduzidos por profissionais da própria cidade, 

finaliza-se a trilha com um pôr-do-sol. 

O atrativo Auto dos Meninos se encontra no Povoado Juazeiro, município de 

Parelhas localizado a 12 km da cidade. O atrativo é de cunho religioso onde durante 

o percurso possui monumentos contando a morte e ressureição de Jesus Cristo. Ao 

chegar no local, possui uma capela designada a Nossa Senhora do O, e um mirante 

com paisagem voltada para o município.  

Na área de eventos, de acordo com o formulário da categoria C5 da 

inventariação turística, o qual é designado para eventos programados, foi possível 

descrever os eventos pertencentes na cidade de Parelhas. Notou-se que é um dos 

principais segmentos responsáveis e indutores na captação do fluxo turístico no 

município, já que, são eventos de fortes tradições e de várias edições, possuindo 

apresentações de cantores renomeados nacionalmente. 

Parelhas possui atrações durante todo o ano, e de acordo com o formulário 

da categoria C5, identificou-se que no mês de janeiro no período do dia 10 a 20, é 

realizado a festa do padroeiro da cidade, São Sebastião. São 10 dias de vários 

shows, tanto religiosos como bandas renomeadas que movimentam toda a cidade. 

Atraindo turistas de cidades circunvizinhas como do entorno estadual. Além da 
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comemoração religiosa uma das principais atrações desse evento é o Bode Elétrico 

umas das Micaretas do Seridó. 

No mês de fevereiro, no Povoado Santo Antônio (Povoado Cobra), tem a 

realização do evento Carnaval Rural de Parelhas. O evento é realizado todos os 

anos, porém sem uma data fixa e atrai várias pessoas de cidades vizinhas 

movimentando a economia do povoado. Esta atração deu início há alguns anos com 

os próprios moradores que realizavam os seus blocos de carnavais e atualmente faz 

parte do calendário de eventos da cidade, segundo relatos do secretário de turismo, 

cultura e educação.  

No mês de junho acontece o Arraia da Zona Sul, um festejo junino que atrai 

pessoas e que teve a sua iniciativa através da população que ao longo do tempo 

ganhou visibilidade para a cidade, e que hoje é organizado pela prefeitura organiza e 

também empresas privadas que formam parcerias principalmente para divulgação 

dos seus empreendimentos. 

Em setembro é realizado o evento Moto Fest de Parelhas, organizado pelo 

Motoclube Cachorros Loucos, esse evento ocorre anualmente e não possui data 

fixa. Esta atração traz motociclistas de diversos estados do Nordeste, além de atrair 

demanda com afinidades com o estilo musical do Rock.   

No mês de novembro, o evento realizado é a Festa dos Caminhoneiros, são 

dois dias que deixam a cidade movimentada e aquece a economia local. A 

organização é de responsabilidade de uma associação de caminhoneiros no clube 

ACAMPAR. A Festa dos Caminhoneiros já possui mais 30 edições, cuja o principal 

objetivo desse evento era unir todos os caminhoneiros para se confraternizar, ou 

seja, um evento de caráter social, e atualmente é um dos principais eventos do 

calendário de Parelhas. 

Além dos atrativos e potenciais locais para visitação turística, para a análise 

do núcleo receptor é necessário observar os pontos de apoio da infraestrutura 

turística para identificar os pontos positivos e os negativos, visando o planejamento 

corretivo do turismo local para disponibilizar serviços e atendimentos mais 

profissionalizantes na segmentação turística da cidade.   
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4.3 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DE APOIO DO MUNICÍPIO DE 

PARELHAS/RN 

 

Sobre a infraestrutura de apoio do município de Parelhas, categoria “A” da 

inventariação turística que descreve às informações gerais do município, destacam-

se os dados sobre a população, aspecto geográficos, sistema educacional, comércio 

turístico, segurança, comunicação e acesso ao município conforme o detalhamento 

dos quadros - 2 elaborado a partir de dados do IBGE (2010) e CPRM (2005). 

Percebe-se que no quadro referente aos aspectos geográficos do município 

é identificado a quantidade de habitantes, segundo dados do IBGE (2010) a 

população é composta por 20.354 habitantes, sendo, 84% da sua população total 

habitando no meio urbano e apenas 16% no meio rural. Quanto aos aspectos 

administrativos do quadro 03 apresenta os resultados 

Quadro 2 - Aspectos geográficos 

 
Área Total 513,507 km² (IBGE, 2016) 

Localização 
Latitude: 6° 41' 18'' Sul 
Longitude: 36° 39' 29'' Oeste 

Mesorregião Central Potiguar 

Microrregião Seridó Oriental 

 
Municípios limítrofes 

Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Pedra Lavrada e 
Santana do Seridó 

Distância da Capital (Natal-RN)  246 km – BR 226 ; BR 427; RN 086 

População Total  20.354 hab. (IBGE, 2010) 

População Urbana 17.084 (84 %)(IBGE, 2010) 

População Rural 3.270 (16 %)(IBGE, 2010) 

Densidade Demográfica 39,67 hab/km² (IBGE, 2010) 

População Estimada (2018) 21.408 hab. (IBGE, 2018) 

Índice de Desenvolvimento  
Humano Municipal (IDH) 

0.676 (2010) 

Hidrografia Rio Piranhas/Açu 

Relevo Depressão Sertaneja e Planalto da Borborema 

Vegetação  Caatinga  

Clima Semiárido 

Temperatura 
Média: 26,4 °C 
Máxima: 32,9 °C 
Mínima: 18 °C 

Meses mais quentes Janeiro 

Meses mais chuvosos Março a abril 

Fuso Horário UTC-3 

Principais atividades 
econômicas 

Indústria de produção têxtil e cerâmica  

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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A gestão administrativa de Parelhas possui 10 secretarias, 1 controladoria 

geral do município e 1 ouvidoria geral, que dão suporte para o avanço das ações 

que são realizadas para o funcionamento adequado de uma cidade. (Quadro 3) 

 

Quadro 3 - Gestão Administrativa 

 

Endereço Av. Mauro Medeiros, 97, Centro. 
CEP: 59.360-000 

Telefone (84) 3471-2540 

Sítio eletrônico smarhparelhas@gmail.com 

N. de Funcionários Total: 18 

Prefeito/Partido Alexandre Carlo de Medeiros Dantas. 

Vice-Prefeito/Partido Nazilda Maria Tavares da Silva 

Estrutura Administrativa 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Secretaria-Chefe do Gabinete Civil 
Secretaria Municipal das Finanças, do Planejamento e da Tributação 
Secretaria Municipal do Turismo, da Cultura e do Esporte  
Secretaria Municipal da Educação  
Secretaria Municipal da Assistência Social e da Habilitação  
Secretaria Municipal da Agricultura, do Meio Ambiente e da pesca 
Secretaria Municipal da Administração e Gestão de Pessoas   
Secretaria Municipal da Saúde 
Controladora Geral do Município  
Ouvidora Geral do Município  
Secretaria Municipal de Transporte, Estradas e Rodovias 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

A Secretaria Municipal do Turismo, da Cultura e do Esporte, é o órgão oficial 

do turismo no município dispondo de apenas um funcionário como mostra no quadro 

04.  Parelhas recentemente constituiu o Conselho Municipal de Turismo de Parelhas 

(COMTUR), composto por 12 membros, onde cada um desses, representa um 

equipamento turístico que a cidade possui para ser discutido as atividades turísticas 

que são promovidas na localidade. Parelhas é membro do Conselho Regional de 

Turismo do Polo Seridó e faz parte da região turística desde 2017, conforme definido 

pelo governo estadual por meio do Decreto nº. 18.429, de 15 de agosto de 2005. 

 

Quadro 4 - Órgão Oficial do Turismo 

Nome Secretaria Municipal do Turismo, da Cultura e do Esporte  

Endereço  Av. Mauro Medeiros, 97, Centro. 

Secretário Ulisses  

Telefone (84) 3471-2540 

Sítio Eletrônico municipioparelhas@gmail.com 

Número de Funcionários 1 
Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

mailto:smarhparelhas@gmail.com
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A Secretária Municipal do Turismo, da Cultura e do Esporte não possui 

registro do percentual anual de visitantes na cidade, porém só apresenta uma 

estimativa que não é confiável. Mas para poder planejar um destino de acordo com 

as ações desenvolvidas pelo o turismo é preciso ter fonte confiáveis para saber a 

demanda que a oferta turística do município oferece.  

 

Essa fase irá gerar um novo estudo da realidade, uma vez que as 
intervenções propostas gerarão mudanças que precisam ser avaliadas 
continuamente para que seja possível conhecer suas consequências, ou 
seja, o processo de planejamento é reiniciado para estudar novamente a 
realidade presente e ordenar um novo futuro. (BRAGA, 2007, p. 3). 

 

Portanto, as informações reais e fidedignas vão dar suporte para novos 

estudos que geraram mudanças através dos dados recolhidos. Colocando em 

prática o planejamento preventivo, visando desenvolver as atividades turísticas de 

forma ordenada e controlada, servirá para estruturar os empreendimentos na 

localidade a partir do avanço do turismo.  

Percebe-se que a existência de infraestrutura básica é essencial para o 

acolhimento e hospitalidade dos turistas. Sendo assim, as rodovias de acesso ao 

município devem apresentar condições favoráveis para os meios de transportes 

realizarem os percursos em segurança.  

Na rodovia estadual RN 086, que liga Parelhas para a Rajada, município de 

Carnaúba dos Dantas, apresenta-se um percurso com desgastes da ação das 

chuvas e do tempo com número elevado de buracos podendo ocasionar acidentes 

quem faz esse trajeto ou poderá danificar o veículo. Então, entende-se que a gestão 

Pública juntamente com a Secretária Municipal de Obras e Serviços Público, devem 

tomar medidas, pois os meios de acesso a localidade impacta diretamente com o 

turismo local. 

A segurança pública é fundamental, Parelhas possui duas delegacias que 

são: Delegacia de Polícia Civil de Parelhas e 2° Pelotão Destacado de Parelhas. 

Com a função de ordenar e oferecer segurança, tanto para a população como para 

os turistas.  

No sistema de saúde o município tem o Hospital Dr. José Augusto Dantas, 

sendo o principal para atender os casos da população da cidade. Os serviços 

descritos são: atendimento de urgência e emergência, radiografia, eletrocardiograma 

e consultas, com atendimento 24 horas.  
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No que concerne ao sistema educativo do município, destacam-se dados 

das escolas municipais como mostra a tabela 3.  

 

Tabela 3. Número de inscrito no ensino fundamental 

 

Indicador Ensino Privado Ensino Público Total 

Escolas 0 9 9 

Matrículas 0 9 1272 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Percebe-se por meio da tabela 3 que a cidade possui 9 escolas públicas 

municipais que trabalham só com o ensino fundamental e dessas 9 escolas 1272 

alunos foram matriculados no ano de 2018, porém destaca-se que a secretaria 

possui informações limitadas quanto aos dados de educação do município, o que 

dificulta uma análise mais aprofundada sobre a questão. Sabe-se ainda que existem 

outras escolas públicas e privadas como também o ensino técnico, Instituto Federal 

do Rio Grande do Norte (IFRN) e o ensino superior ofertado pela Universidade 

Estadual Vale do Acaraú (UVA).  

Dessa forma, acredita-se que é essencial que a Secretária da Educação, 

mesmo não sendo totalmente responsável na obtenção dos dados das escolas 

estaduais, mas que entenda o número total de estudantes matriculados para 

analisar se a cada ano o desenvolvimento educacional cresci no município. 

Os serviços bancários que a cidade possui são de duas unidades: Bradesco 

e o Banco do Brasil, também possui uma agência de correios e, os serviços de uma 

unidade da Lotérica da Caixa Econômica Federal, sendo então, as responsáveis 

pela movimentação do capital financeiro da cidade.       

A discussão sobre infraestrutura turística aborda no presente trabalho alguns 

principais elementos, sendo estes: a) meios de hospedagem; b) equipamentos de 

restauração; c) serviços de transportes e agenciamento; d) espaços para eventos; e) 

equipamentos e espaços para lazer. 

Tabela 4 refere-se a oferta turística de meios de hospedagem no município 

de Parelhas/RN. 
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Tabela 4. Meios de Hospedagem 

 

Equipamentos Área Endereço Subtipo 
N. de 
UH 

N. de 
Leitos 

N. de 
Funcionários 

Pousada  
Tavares  

Urbana 
Rua Padre Bento, n° 

274, centro. 
Pousada 30 54 07 

Venezza Park 
Hotel e 

Restaurante  
Urbana 

Rua Geraldo Pereira 
de Azevedo Pousada 16 39 15 

Hotel Boqueirão 
Urbano 

Rua Severino 
Rodrigues de sena, 

Maria Terceira 
Pousada 20 40 04 

Pousada Seridó 
1 

Urbano 
Rua Padre Bento, n° 

645. 
Pousada 16 30 01 

Restaurante e 
Pousada Seridó  

Urbano 
Rua Padre Bento, nº 

946.  
Pousada  12 48 02 

Pousada Brasil 
Urbano 

Rua José da Costa 
Cirme Filho, n° 968, 

Maria Terceira 
Pousada 08 18 02 

Total - - - 102 229 31 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).  

 

Nota-se que atualmente, a cidade possui 06 meios de hospedagem 

localizados em pontos estratégicos do município, dispõem de infraestrutura e 

serviços distintos, juntos disponibilizam de 102 unidades habitacionais2, com 

capacidade de 229 leitos3, e empregam 31 funcionários, conforme mostra a tabela 

04. 

Percebe-se que as pousadas existentes possuem em seus perfis diferenciais 

de referência, porém, Aldrigui (2007, p. 56) afirma que “Não existe um modelo ideal 

para a organização de um equipamento de hospedagem. Sua localização e seu 

porte, somados aos serviços existentes, é que determina as funções necessárias”. 

Então os serviços oferecidos e a sua localização são os pontos principias para 

definir a qualidade do perfil de determinada pousada.  

Pode-se citar que três pousadas no município de Parelhas possuem o 

diferencial em sua estrutura. Pousada Tavares (figura A), Venezza Park (figura B) e 

Hotel Boqueirão (figura C), os empreendedores investiram em uma infraestrutura 

mais robusta para atender ao turista com mais qualidade como mostra na Fotografia 

9. 

                                                           
2 De acordo com Castelli (2003) trata-se de quartos disponíveis com ou sem banheiro privativo 

voltados para o descanso do hóspede. 

3 De acordo com Castelli (2003) refere-se a quantidade de acomodações em cama disponíveis para 

os hóspedes. 
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Fotografia 9 – Pousadas em Parelhas 

 

 

Fonte: acervo do autor (2019).  

 

Algumas estratégias podem mudar o futuro do seu empreendimento, 

segundo Hsieh (2006, p. 29) “a estratégia é o caminho que a pousada vai adotar 

para alcançar os resultados desejados”. Nesse caso, as estratégias de investir mais 

para oferecer serviços de qualidades foram medidas tomadas com objetivo de captar 

e fidelizar maior demanda.   

Porém, nota-se que a pousada Venezza Park em relação as demais, possui 

uma infraestrutura mais completa em termos de estrutura para receber os turistas, a 

contando com: restaurante, áreas de lazer (piscinas), estacionamento, área para 

eventos e uma brinquedoteca.   

Em relação as demais a Pousada Venezza Park, buscou desenvolver uma 

infraestrutura para atender o seu público e ao mesmo tempo oferecer lazer e 

descontração para a estada dos hospedes, fazendo com que durem mais dias por 

causa dos serviços disponíveis tanto para adultos como para crianças. Segundo 

HSIEH (2006, p.51) “Uma gestão que proporcione satisfação ao hóspede é resultado 

de uma administração eficiente nas atividades e de uma hospitalidade impecável”.    

Identificou-se a oferta das unidades habitacionais (UH) e leitos que o 

município de Parelhas possui através da pesquisa realizada no presente trabalho, 

C
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destaca-se ainda que a Pousada Tavares é a que apresenta maior quantidade em 

UH e leitos, (30 UH e 54 leitos), em seguida Restaurante e Pousada Seridó (12 UH e 

48 leitos), Hotel Boqueirão (20 UH e 40 leitos), Venezza Park (16 UH e 39 leitos), 

Pousada Seridó 1 (16 UH e 30 leitos) e Pousada Brasil (08 UH e 18 leitos). Entende-

se então que a Pousada Tavares tem maiores possibilidades de atender a grupos 

maiores como também de receber mais turistas durante o mesmo período, como o 

de eventos, por exemplo. 

Em relação aos equipamentos de alimentos e bebidas inventariados, 

Parelhas dispõem de 20 empreendimentos gastronômicos (restaurante, lanchonete, 

bar, sorveteria e confeitaria). Juntos, possuem capacidade de atender durante o dia 

de 4.693 clientes e empregam 168 funcionários permanentes, conforme mostra a 

tabela 5 a seguir. 
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Tabela 5 - Equipamentos de alimentos e bebidas 

 

Nº Equipamentos Gastronomia Subtipo 
Capacidade de 

Atendimento/dia 
N. de 

Funcionários 

1 Venezza Park 
Brasileira e 

Italiana 
Restaurante  240 15 

2 
Restaurante 
Ponte Rio 

Brasileira e 
Regional 

Restaurante 150 03 

3 
Restaurante 
Dona Guga 

Nordestina  Restaurante 250 04 

4 Recanto verde 
Brasileira: 
nordestina  

Restaurante  143 08 

5 
Caldos e 

Assados- e 
Marmitaria  

Brasileira: 
nordestina  

Restaurante 100 03 

6 Bar do Galego 
Brasileira  

 
Bar 200 10 

7 
Bar e 

Restaurante do 
Neguinho 

Brasileira: 
Nordestina 

Bar e 
Restaurante 

200 05 

8 
Bar e 

Restaurante do 
Zé Filho 

Brasileira: 
Nordestina 

Bar e 
Restaurante 

500 2 

9 
Balneário 
Boqueirão  

Brasileira: 
Nordestina  

Bar e 
Restaurante 

400 06 

10 
Churrascaria 

Sergipana 
Nordestina Restaurante  100 05 

11 Bar Bodega  
Brasileira: 
Nordestina 

Bar e 
Restaurante 

200 04 

12 
Panificadora 
São José II  

Italiana, 
Brasileira e 
nordestina 

Padaria  N/S 10 

13 
Panificadora 

Sabor de Minas  

Americana, 
Italiana, 

Mineira e 
nordestina 

Padaria  100 24 

14 Delicia de Açaí  N/S Sorveteria  150 02 

15 
Restaurante 

Seridó  
Nordestina  Restaurante  100 05 

16 
Parque dos 
Dinossauros  

Italiana, 
Brasileira: 
Nordestina  

Bar e 
restaurante  

800 15 

17 Toca da Pizza  
Italiana e 
Brasileira  

Pizzaria  180 06 

18 Coxinha do Gui 
Americana, 
Brasileira e 

italiana. 
Salgados  80 03 

19 
Pizzaria 

Napoles 04 

Italiana, 
Brasileira e 
Americana. 

Pizzaria 300 11 

20 
Panificadora 

São José 

Nordestina, 
Brasileira, 
Italiana, 

Americana 

Padaria  400 15 

21 Mabel Lanches 
Nordestina, 
Brasileira, 
Americana 

Lanchonete  100 2 

Total - - 4693 168 

   Fonte: elaborado pelo autor (2019). 
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Na área de restauração o município apresenta uma oferta considerável, 

possuindo disponibilidades no atendimento diário, além da elevada contribuição na 

geração de empregos diretos e indiretos, destacando ainda os empregos formais 

com funcionários permanentes. O município apresenta no setor de alimentos e 

bebidas os seguintes resultados de acordo com a tabela 6.  

 

Tabela 6 - Atendimento e funcionários de equipamentos de alimentos e bebidas 

 

Nº Equipamentos Subtipo 
Atendimento a 

pessoas 
sentadas 

Funcionário 
permanente  

Funcionário 
Temporário 

1 Venezza Park Restaurante  240 15 05 

2 
Restaurante Ponte 

Rio 
Restaurante 60 03 00 

3 
Restaurante Dona 

Guga 
Restaurante 100 04 00 

4 Recanto verde Restaurante  162 08 00 

5 
Caldos e Assados- 

Restaurante e 
Marmitaria  

Restaurante 30 03 00 

6 Bar do Galego Bar 200 10 06 

7 
Bar e Restaurante 

do Neguinho 
Bar e Restaurante 160 05 00 

8 
Bar e Restaurante 

do Zé Filho 
Bar e Restaurante 120 02 10 

9 
Balneário 
Boqueirão  

Bar e Restaurante 150 06 00 

10 
Churrascaria 

Sergipana 
Restaurante  100 05 05 

11 Bar Bodega  Bar e Restaurante Não sabe 04 01 

12 
Panificadora São 

José II  
Padaria  09 10 01 

13 
Panificadora Sabor 

de Minas  
Padaria  80 24 00 

14 Delicia de Açaí  Sorveteria  120 02 03 

15 Restaurante Seridó  Restaurante  80 05 00 

16 
Parque dos 
Dinossauros  

Bar e restaurante  1200 15 13 

17 Toca da Pizza  Pizzaria  92 06 00 

18 Coxinha do Gui Salgados  37 03 02 

19 Pizzaria Napoles 04 Pizzaria 150 11 04 

20 
Panificadora São 

José 
Padaria  20 15 00 

21 Mabel Lanches Lanchonete  40 02 03 

Total - 3150 158 53 

  Fonte: Elaborado pelo autor, (2019). 

 

Percebe-se que na alta temporada da cidade os equipamentos de alimentos 

e bebidas é responsável por gerar 53 empregos temporários e 158 empregos 

permanentes, mostrando que o turismo é responsável por uma considerável geração 

de emprego na cidade. 
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Em alta temporada percebe-se que dois empreendimentos contratam mais 

funcionários, são eles: O Parque dos Dinossauros contratando 13 funcionários e o 

Bar e Restaurante do Zé Filho contratando 10 funcionários. Consequentemente é 

possível analisar que nesses períodos, os estabelecimentos recebem mais turistas 

em virtude do diferencial que possuem, seja no atendimento, na gastronomia, nas 

atrações, etc. No atendimento a pessoas sentadas, nota-se que no geral dos 

equipamentos de alimentos e bebidas soma uma capacidade de até 3150 pessoas. 

A fiscalização e a legalização são essenciais para empreendimentos que 

trabalham com o turismo, por isso, o Mtur estabeleceu que os empreendimentos 

realizassem o cadastro no Sistema de Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que 

atuam no Setor do Turismo (CADASTUR), é um sistema que visa promover o 

ordenamento, a formalização e a legalização. 

No entanto, a partir do levantamento realizado no site do órgão, percebe-se 

que só alguns empreendimentos no município possui o cadastro no CADASTUR 

como mostra a Quadro 05.   

 

Quadro 5 - Empresas com cadastro no CADASTUR 

 

Empresa  Cadastrada no CADASTUR 

Venezza Park  Sim 

Pousada Tavares  Sim 

Jaime Tur Sim 

Seridó Turismo    Sim 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Conforme ao quadro, a adesão dos empreendimentos turísticos do município 

inventariado em relação ao cadastramento no CADASTUR ainda é frágil. O 

segmento que mais incorpora-se junto ao cadastro em relação aos prestadores dos 

serviços turísticos são os meios de hospedagem.  

Verifica-se essa adesão no município inventariado, pois os meios de 

hospedagem se preocupam em se formalizar e garantir vantagens em eventos de 

participação de programas e projetos do governo federal, participação de 

qualificação promovido pelo MTur e visibilidade no site do CADASTUR. 

Na área de agenciamento notou-se que o município de Parelhas possui 

apenas duas agências de viagens, a Seridó Viagens e Turismo e a Opcional Linha 
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06. A empresa Seridó Viagens e Turismo foi fundada no ano de 2005, a empresa é 

especializada em vendas de pacotes de negócios e eventos, ou seja, empresa que 

atua na emissão, vendas de passagens aéreas para a população. Já a empresa 

Opcional Linha 06 trabalha com destinos intermunicipais na categoria transporte 

terrestre, empresa que atua na emissão e no receptivo de pessoas.  

No transporte turístico a cidade apresenta uma empresa de transporte 

turístico, Jaime Tur, realizando serviços de alugueis de ônibus, a frota que é 

proporcionada apresenta-se em bom estado de conservação, acessibilidade e 

banheiros nos veículos, todos registrados e legalizados. Possui também os serviços 

da empresa Viação Jardinense e Opcional Linha 06 que também trabalha com 

viagens intermunicipais. Porém a infraestrutura da cidade responsável por apoiar 

essas empresas de transporte turístico, encontra-se desativado gerando um ponto 

que deixa a população insegura, pois a presença da falta de iluminação e falta de 

segurança o local se torna ponto de vendas drogas.     

Na área de eventos o município disponibiliza de empreendimentos para 

diferentes tipos de eventos, sejam privados ou públicos. A Associação dos 

Caminhoneiros de Parelhas (ACAMPAR), que hoje é responsável por apresentar 

uma estrutura que atende a realização diversos eventos da cidade. Possui também 

a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), que apresenta uma área de eventos 

voltada principalmente para eventos sociais como casamentos e aniversários.  

Além disso, existem as áreas públicas, praças de eventos, são usadas para 

atender a demanda de determinados eventos que necessita do espaço público para 

a realização da atração. Já para a realização de pequenos eventos como palestras e 

reuniões o auditório do Central Shopping de Parelhas, é ideal para a execução 

desses acontecimentos.  

Os serviços e equipamentos de lazer que o município dispõe para os turistas 

são as praças que possui diversas modalidades de práticas de lazer, como por 

exemplo: quadras de voleibol, pistas para caminhadas, quadras de futsal, áreas para 

realização de eventos, parque para as crianças, pista de skate e monumentos. 

Lembrando que a prática da atividade esportiva também é 

consideravelmente desenvolvida na cidade, onde percebe-se a existência de várias 

quadras e campos de futebol com atividades frequentes, em que a população ou 

turistas podem passar o seu tempo livre se divertindo.   
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Outras possibilidades de lazer são os passeios aos locais relacionados aos 

recursos naturais como a trilha da Serra do Cruzeiro, onde possui um mirante que 

contempla toda a cidade, além das aventuras nas trilhas. Ainda pode ser citado o 

açude Boqueirão, que consiste em ser uma das possibilidades mais utilizadas pela 

população e visitantes para lazer e recreação. 

Nesse contexto, é relevante destacar que, grupos de turistas ou visitantes 

que não conhecem o município podem sentir a necessidade de uma visita guiada, e 

nesse aspecto, de acordo com o inventário realizado para construção da presente 

pesquisa que o município vem tendo dificuldades em conseguir um guia 

especializado e disponível para os atendimentos dos grupos. 

No geral, pode-se afirmar que o município de Parelhas/RN possui uma 

infraestrutura turística, principalmente de estabelecimentos de hospedagem e 

equipamentos de restauração considerável para atender a demanda real da 

localidade, no entanto, alguns serviços como de agenciamento e transportes 

turísticos ainda precisam ser incrementados.  

Afirma-se ainda que, a infraestrutura turística da cidade contribui com a 

geração de empregos diretos e indiretos, que nos períodos de alta estação essas 

empresas abrem novas vagas de emprego temporário, minimizando os efeitos 

causados pelo desemprego e crise econômica. 

Para tanto, a partir desse levantamento e quantificação da oferta, o próximo 

resultado é busca condensar as informações levantadas a fim de realizar um 

diagnóstico da cidade, destacando suas principais potencialidades e fragilidades 

para o desenvolvimento turístico da localidade. 

 

4.4 DIAGNÓSTICO DA OFERTA TURÍSTICA INVENTARIADA EM PARELHAS/RN 

APRESENTANDO SUAS FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES. 

 

Pensando na perspectiva do planejamento turístico, faz-se necessário a 

realização de um diagnóstico a fim de condensar as informações coletadas e já 

discutidas neste trabalho em uma análise de fragilidades e potencialidades, de 

maneira que seja possível a gestão do município de Parelhas/RN entender e focar 

em ações mais assertivas a partir da análise situacional, abrangendo diversos 

pontos de interesse ao turismo da localidade. 



67 

 

 

Sendo assim, optou-se por utilizar a Análise SWOT que sua tradução 

consiste em: Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades 

(Opportunities) e Ameaças (Threats). Para Ribeiro Neto (2011, p. 17): 

 

Esta análise deve ser confeccionada e interpretada de forma a unir as 
peças chaves, que são os elementos da análise interna e externa, por que 
vão formar o diagnóstico e este deve ser confiável e com suporte de uma 
boa fonte de informação, e que esteja integrado às necessidades da gestão 
estratégica, pois irão fundamentar a médio e longo prazo na organização. 

 

 

É importante destacar que a análise considera o ambiente externo e o 

ambiente interno, onde o primeiro refere-se as oportunidades e ameaças, 

compreendendo os elementos que não estão sob o controle da organização, mas 

que podem e devem interferir no desenvolvimento da atividade. Já no ambiente 

interno ocorre de maneira inversa, refere-se as forças e fraquezas, tendo nesse 

contexto os elementos que podem ser administrados pela própria organização 

(RIBEIRO NETO, 2011). 

Dessa forma, acredita-se que a partir da análise, será possível identificar os 

principais aspectos que precisam melhorar no município quanto ao desenvolvimento 

do turismo na localidade, bem como, maximizar os aspectos fortes e oportunidades 

a fim de minimizar os fracos e ameaças, como pode-se ver no quadro 6. 

Quadro 6 - Análise SWOT das potencialidades e fragilidades de Parelhas/RN. 

 

A
M

B
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N
T

E
 E

X
T

E
R

N
O

 OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Geoparque Seridó; 

 Elaboração do Inventário de Oferta 
Turística; 

 Parcerias com cidades vizinhas para 
construção de um roteiro.  

 Cidades vizinhas como concorrentes; 

 Sazonalidade;  

 Seca. 

A
M

B
IE

N
T

E
 

IN
T

E
R

N
O

 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Consolidação do conselho municipal do 
turismo; 

 Geração de empregos direto e indiretos 
relacionados ao turismo local;  

 Diversificação no potencial de atratividade 
da cidade; 

 Considerável número de equipamentos 
de meios de hospedagem; 

 Difícil acesso aos atrativos da cidade; 

 Falta de sinalização turística em alguns 
locais da cidade;  

 Marketing e divulgação pouco explorados; 

 Número reduzido de profissionais no 
órgão responsável pelo turismo; 

 Número reduzido de empresas de 
agenciamento e transportes turísticos; 



68 

 

 

 Considerável número de equipamentos 
de alimentos e bebidas; 

 Organização e realização de vários 
eventos na cidade; 

 Sistema de segurança que conta com 
duas delegacias. 

 Poucos estabelecimentos com o 
CADASTUR; 

 Serviços bancários reduzidos. 

 Rodovia de acesso a cidades vizinhas 
com desgastes. 

 Falta de guias de turismo para condução 
de grupos; 

 Abandono do terminal turístico; 

 Falta de ações sustentáveis em atrativos 
turísticos naturais. 

 Ausência de ações e instrumentos de 
quantificação de visitação em atrativos 
turísticos da cidade.  

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

 

Diante o quadro 1 pode-se notar que alguns elementos chamam atenção 

para compreensão das fragilidades e potencialidades do município de Parelhas 

quanto ao desenvolvimento do turismo na localidade. 

Em um primeiro momento, apresenta-se o ambiente externo com as 

oportunidades e ameaças, cabendo destaque para o Projeto Geoparque Seridó, que 

vem se desenvolvendo na Região Seridó iniciando as atividades e visitação aos 

geossítios, sendo uma aposta significativa para o processo de interiorização do 

turismo no estado do RN. Dentro do contexto do Geoparque Seridó, o município de 

Parelhas possui o Açude Boqueirão e o Mirador como parte integrante dos 

geossítios (GEOPARQUE SERIDÓ, 2019). 

Um outro destaque trata-se da elaboração do inventário turístico pelo 

presente autor deste trabalho, que será uma fonte de informações para o marketing 

e gestão do turismo municipal, como foi mencionado em entrevista com a secretaria 

de turismo de Parelhas/RN. 

Sob a ótica do gestor entrevistado, a criação de um roteiro com integração 

de diferentes cidades seria uma oportunidade a ser desenvolvida em prol do 

crescimento do turismo na região, dessa forma, entendida no contexto da análise 

realizada como uma oportunidade de fortalecimento do turismo, pois, compreende-

se a relevância do trabalho de forma integrada e conjunta com outros municípios 

que possuem ofertas de serviços turísticos diversificados, destaca-se que esse 

processo deve ser planejado e realizado de forma participativa entre os 

responsáveis do turismo nessas regiões, pois, caso contrário pode apresentar-se 

como uma ameaça. 

Sendo assim, quanto as ameaças, pode-se citar a própria concorrência com 

outros destinos próximos que possuem uma proposta de turismo semelhante ou não 
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ao de Parelhas. Além disso, a sazonalidade apresenta-se também como uma 

ameaça no contexto do município, uma vez que interfere os destinos turísticos, 

trazendo diferentes impactos para a população local, o que torna primordial pensar 

em estratégias para minimizar esses efeitos, onde na maioria das vezes, são 

responsáveis por as dificuldades do trade turístico de cidades pequenas sobreviver 

no mercado. 

Ao citar a seca como uma ameaça fundamenta-se na justificativa que os 

atrativos da cidade possuem relação com os recursos naturais, principalmente 

vinculados ao elemento água, dessa forma, com a seca sofre impactos ambientais 

negativos, prejudicando também os aspectos paisagístico dos locais. 

Referente ao ambiente interno, é possível afirmar que a geração de 

empregos diretos, indiretos, fixos ou temporários é percebido como uma força, além 

do município contar com considerável oferta de equipamentos de hospedagem e de 

alimentos e bebidas, que são essenciais para turistas e visitantes.  

A realização de eventos vem despontando na região Seridó como os 

principais responsáveis pela alta estação das cidades, que também se caracteriza 

como uma força, destaca-se ainda que Parelhas possui uma oferta considerável 

também de espaços para eventos públicos e privados. 

Um dos pontos fortes citados também é a variedade na proposta de atrativos 

turísticos, que compõe o apelo pedagógico, cultural, histórico e natural, o que de 

certo modo, contribui para uma atração maior de demanda turística.  

Outros aspectos a serem citados é que recentemente foi instituído o 

Conselho Municipal de Turismo de Parelhas (COMTUR) constituído por 12 

membros, onde cada um é responsável por representar um elemento responsável 

pela ação turística na cidade. A presença de um conselho municipal de turismo em 

um município apresenta-se como fator contribuinte no processo de planejamento 

turístico, pois, sendo um órgão responsável por trabalhar de forma participativa e 

democrática os diversos interesses para desenvolver o turismo local na cidade. 

Apesar dos pontos positivos citados, algumas fraquezas precisam ser 

minimizadas e inclusas no planejamento estratégico da cidade como: a) o acesso 

aos atrativos, que foi visto no desenvolver da pesquisa como difíceis e sem 

estrutura; b) o marketing e promoção da cidade precisa ser desenvolvido em 

diferentes frentes, compreendendo que o produto precisa ter qualidade, e ser 

divulgado, para isso estratégias devem ser desenvolvidas. E c) quanto aos serviços 
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turísticos e apoio ao turista/visitante é relevante constatar que existem números 

reduzidos de serviços bancários, agenciamento e transportes turísticos, e de guias 

de turismo, sendo estes fatores primordiais para um bom desempenho para o 

turismo no município de Parelhas, no entanto, pode-se citar a importância das 

parcerias com outros municípios como forma de contribuir na mitigação desses 

aspectos. 

Reforça-se ainda que a falta de conhecimento ou interesse quanto ao uso 

adequado dos recursos, alguns empreendimentos turísticos foram simplesmente 

abandonados. Um deles é o Terminal Turístico, o qual é administrado pela prefeitura 

municipal, porém encontra-se totalmente abandonado. 

Outro ponto que é necessário ser abordado para possíveis melhoria é a 

coleta de lixo no atrativo turístico Barragem Boqueirão, percebe-se uma ausência de 

preocupação com o meio ambiente no local, porém com medidas da administração 

local junto aos empreendimentos estabelecidos, podem reverter esse cenário com 

planos sustentáveis que faça realizar uma coleta de lixo mais adequada melhorando 

o cenário do atrativo.        

 



71 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O turismo no interior potiguar vem sendo desenvolvido a passos lentos, com 

propostas pontuais e eventuais, e diante disso torna-se cada vez mais preciso 

elementos atrelados ao núcleo receptor, que contribuam para o planejamento da 

atividade. A falta de planejamento para a interiorização do turismo foi sempre 

questionada, onde o foco das políticas públicas durante muito tempo prevaleceu 

para o litoral do estado.  

É nesse contexto que o presente trabalhou buscou contribuir com a 

inventariação de oferta turística do município de Parelhas/RN, bem como, 

compreender a percepção da gestão municipal do turismo quanto a importância de 

um produto como esse. Acredita-se que os objetivos foram atingidos, e trouxeram 

resultados relevantes para o planejamento e gestão do município, bem como em 

aspectos acadêmicos. 

Afirma-se que mesmo de caráter ainda incipiente o turismo em Parelhas 

consegue contribuir com empregos fixos ou temporários, pois constatou-se a 

presença de 38 empresas que trabalham diretamente com o turismo, onde sua 

maioria é composta por empreendimentos gastronômicos, em seguida meios de 

hospedagem, empresas de eventos, agência de viagem e vendas de artesanatos, o 

que mostra que apesar da baixa demanda e alta sazonalidade, os empresários 

regionais investem nesses segmentos.  

Em relação a oferta de emprego gerada pela a ação do turismo no 

município, os segmentos de meios de hospedagem e restauração é responsável por 

cerca de 189 empregos formais, com destaque no setor de alimentos e bebidas 

responsável por empregar a maior quantidade de pessoa.  

A gestão pública municipal do turismo faz destaque para dois principais 

aspectos que precisam ser melhor desenvolvidos, o primeiro é quanto ao acesso 

aos atrativos da cidade, seja quanto as vias ou até mesmo a estruturação, que 

inviabiliza por vezes o acesso e visitação. Em segundo lugar, a questão do 

marketing e promoção do destino e dos equipamentos de infraestrutura turística, a 

secretaria acredita que por meio de um inventário turístico será possível criar novas 

estratégias de divulgação e informação para os turistas, bem como, para a 

comunidade local. 
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A realização da inventariação turística é um ponto inicial para se trabalhar o 

planejamento assertivo do turismo, porém, esses dados devem ser atualizados 

anualmente, pois o avanço do turismo é de constante mudança. A partir do 

inventário turístico os investimentos podem ser direcionados as áreas por 

prioridades, orientando melhor o processo de tomadas de decisões, organizando o 

turismo local.  

Sendo assim, pode-se afirmar que as principais potencialidades do turismo 

no município de Parelhas/RN consistem em ser: a) diversificação de atrativos 

turísticos quanto aos segmentos (histórico-cultural, natural, pedagógico, aventura e 

eventos); b) geração de empregos e rendas diretas por meio da infraestrutura 

turística da cidade (38 empresas, 189 empregos formais); c) considerável oferta de 

equipamentos turísticos e de apoio do turista e visitantes.  

Já quanto as fragilidades, a ênfase se dar em quatro principais pontos: a) 

necessidade de melhor estruturação e acesso aos atrativos turísticos da cidade; b) 

necessidade de estabelecimento de estratégias de marketing e promoção do 

destino; c) necessidade de maior capacitação e contratação de profissionais para 

atuar na gestão pública municipal, bem como no setor privado; d) escassez de 

práticas sustentáveis para os atrativos naturais do município. 

A principal dificuldade na construção deste trabalho, está relacionado ao 

momento de coleta de dados, onde na inventariação, os respondentes dos 

formulários do Mtur, em alguns empreendimentos pelo fato do responsável não 

possuir um entendimento sobre a inventariação turística, sentiam-se constrangidos 

em responder o formulário dificultando na coleta dos dados. Além disso, o 

levantamento e quantificação de oferta turística é algo que requer bastante tempo e 

esforço, e principalmente depende das informações cedidas pelos respondentes, o 

que pode atrasar ou atrapalhar a construção do produto. 

Como indicação de pesquisas futuras sugere-se que novos trabalhos sejam 

realizados na perspectiva da inventariação turística e percepção de gestão pública 

do turismo em outros municípios da região, proporcionando um diagnóstico que 

permita compreender quais pontos devem ser melhorados para o desenvolvimento 

do turismo local. 
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APÊNDICE – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
DO TURISMO EM PARELHAS/RN 

 

1. Qual a importância para a gestão do município de Parelhas a elaboração da 

inventariação turística? 

2. Em sua opinião, qual atual situação dos atrativos turísticos de Parelhas em termo 

de: sinalização, estrutura e divulgação? 

3. Quais pontos são necessários para que o desenvolvimento do turismo possa 

melhorar no município? 

4. Em sua opinião, quais as potencialidades do turismo no município? 


