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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo analisar as práticas turísticas presentes no Projeto 

Geoparque Seridó, que contribuem no desenvolvimento das localidades onde é realizado. Nas 

últimas décadas, têm surgido espaços que visam à proteção dos recursos naturais, com especial 

atenção para o meio físico (geodiversidade), juntamente com a prática turística, como é o caso 

dos Geoparques. Estes são mecanismos de gestão de um território, por meio da conservação do 

patrimônio geológico, educação e o turismo, isto, atrelado ao desenvolvimento da comunidade 

inserida no território. O projeto estudado é composto por seis municípios localizados interior 

do Estado do Rio Grande do Norte, sendo: Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, 

Carnaúba dos Dantas e Parelhas, ambos possuindo grande diversidade nos aspectos naturais e 

culturais. Em termos metodológicos, trata-se de um estudo de caráter descritivo-exploratório, 

com abordagem qualitativa. A fim de realizar um comparativo com o Projeto Geoparque Seridó 

no que se refere às práticas turísticas, foram realizadas análises dos sites do Arouca Geopark e 

Geopark Naturtejo – Portugal, assim como entrevista com membro do Arouca Geopark. E por 

fim, foram analisadas as atas do Grupo de Trabalhos Geoparque Seridó, criado pelo Governo 

do Estado do Rio Grande do Norte. No que corresponde aos resultados da pesquisa, pôde-se 

identificar diversos segmentos presentes e desenvolvidos no território do Projeto Geoparque 

Seridó, tendo como base o turismo sustentável, desencadeando para dois grandes segmentos: o 

turismo de natureza e turismo cultural. No primeiro, tem-se atividades ligadas ao ecoturismo, 

geoturismo, turismo de aventura e turismo rural. No segundo: geoturismo, turismo pedagógico, 

turismo gastronômico, turismo de eventos, turismo religioso e turismo arqueológico. Estes não 

esgotam a possibilidade de novos nichos e/ou segmentos existentes na área estudada. A 

contribuição para o desenvolvimento da localidade dar-se por meio da geração de emprego e 

diversificação de renda, incentivo à produção de artesanatos, como também a produção de 

suvenir gastronômicos, além da educação e conscientização ambiental via ações do projeto. 

Além disso, comparando as práticas e segmentos turísticos dos dois geoparques portugueses 

com o Projeto Geoparque Seridó, as diferenças encontradas foram: o turismo de saúde, ocorrido 

apenas no Geopark Naturtejo e o turismo arqueológico que acontece no Projeto Geoparque 

Seridó. Isto denota a potencialidade deste último quando comparado com os dois geoparques 

modelos. O discurso dos gestores públicos no que tange o Projeto em questão, é positivo. Foram 

perceptíveis a participação e a comunicação entre os gestores públicos, privados e a comunidade 

local, tornando-se esse contato e troca de experiências benéficos para a realização do turismo 

neste território. 

 

Palavras-chave: Práticas Turísticas. Turismo. Projeto Geoparque Seridó. Brasil. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The present study aims to analyze the touristic practices present in the Geoparque Seridó 

project, which contribute to the development of the localities where it is developed. In recent 

decades, there have been spaces aimed at the protection of natural resources, with special 

attention to the physical environment (geodiversity), along with the touristic practice, as is the 

case of Geoparks. These are mechanisms for managing a territory, through the conservation of 

geological heritage, education and tourism, which is linked to the development of the 

community inserted in the territory. The project is composed of six municipalities located inside 

the state of Rio Grande do Norte, being: Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, 

Carnaúba dos Dantas and Parelhas, both possessing great diversity in the natural and cultural 

aspects. In methodological terms, this is a descriptive-exploratory study with a qualitative 

approach. In order to make a comparison with the Seridó Geopark Project in terms of tourist 

practices, we analyzed the sites of Arouca Geopark and Geopark Naturtejo - Portugal, as well 

as interview with a member of Arouca Geopak. Finally, the minutes of the work group 

Geoparque Seridó, created by the state Government of Rio Grande do Norte, were analyzed. In 

relation to the results of the research, it was possible to identify several segments present and 

developed in the territory of the project Geoparque Seridó, based on sustainable tourism, 

triggering to two major segments: Nature Tourism and Cultural tourism. In the first, there are 

activities related to ecotourism, geotourism, adventure tourism and rural tourism. In the second: 

geotourism, pedagogical tourism, gastronomic tourism, event tourism, religious tourism and 

archaeological tourism. These do not deplete the possibility of new niches and/or segments in 

the area studied. The contribution to the development of the locality through the generation of 

employment and diversification of income, incentive to the production of handicrafts, as well 

as the production of gastronomic souvenir, in addition to education and environmental 

awareness through Project actions. In addition, comparing the practices and touristic segments 

of the two Portuguese geoparks with the project Geoparque Seridó, the differences found were: 

health tourism, occurred only in the Naturtejo Geopark and the archaeological tourism that 

happens in the project Geopark Seridó. This denotes the potentiality of the latter when 

compared with the two model Geoparks. The discourse of public managers regarding the project 

in question is positive. Participation and communication between public and private managers 

and the local community were perceptible, making it a contact and exchange of beneficial 

experiences for the realization of tourism in this territory. 

 

Keywords: Tourist practices. Tourism. Project Geoparque Seridó. Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Problema  

 

São crescentes os movimentos de preservação e conservação da natureza, 

principalmente após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), mais conhecida como Rio 92, com ênfase na proteção do 

habitat e ecossistemas e na conservação da geodiversidade, formada pela geologia e 

geomorfologia. A respeito disso, conforme aponta Brilha (2002), a natureza é composta 

por duas frações fortemente conectadas, interdependentes e inseparáveis, as frações: 

bióticas (parte viva da natureza composta pela fauna e flora) e abióticas (parte não viva 

da natureza, ou seja, a geodiversidade). 

Com isso, a natureza é o alicerce para diversas atividades, dentre elas, o 

desenvolvimento do turismo, podendo se constituir na maioria das vezes, seu meio 

principal. Caso esta atividade não seja bem planejada, pode ocasionar danos devido à 

fragilidade de alguns ambientes naturais, levando ao que afirmam Cooper et. al. (2001, p. 

273), “a introdução de grande número de visitantes em áreas ambientalmente frágeis será 

sempre acompanhada por tensão entre o ambiente natural e o turismo”. Por isso, a 

relevância de ações de proteção e conservação da natureza, não apenas com enfoque na 

proteção em detrimento da atividade turística, e sim pensando na mesma como um bem 

comum a todos. 

Devido a isso, surgem inúmeros segmentos do turismo que objetivam unir a esta 

atividade, a proteção tanto da biodiversidade quanto da geodiversidade, possibilitando 

assim, a preservação da natureza em sua totalidade. Embora o termo geodiversidade seja 

relativamente recente, nas últimas décadas evidencia-se segmentações que buscam a 

conservação e preservação dos elementos geológicos 

Considerando a geodiversidade como base para a existência da vida, uma vez que, 

é nela que a vida acontece, há na geodiversidade elementos de valoração única, que são 

denominados de patrimônio geológico e que necessitam de cuidados e conservação. 

Conforme afirma Nascimento (2013), o patrimônio geológico não pode ser encarado 

como toda a geodiversidade, mas sim, como uma parcela da geodiversidade que apresenta 

características especiais e que por isso, deve ser protegido. 

Dessa maneira, com a finalidade de unir a proteção do patrimônio geológico por 

meio da educação ambiental e do turismo, tem-se o geoturismo. Este é tido como uma 
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nova segmentação turística que visa, além dos benefícios ambientais, a popularização e 

disseminação das geociências e o desenvolvimento da localidade envolvida. À vista disso, 

sabendo da importância geológica e do potencial do geoturismo, a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), criou em 2004 a 

proposta de Geoparques, com a intenção de conservar áreas potenciais denominadas 

geossítios que são apontadas com algum tipo de valoração, seja de interesse científico, 

cultural, ambiental, histórico, pedagógico, social, econômico e/ou turístico (Freitas & 

Silva, 2017). 

O conhecimento acerca dos geoparques está em constante crescimento. No Brasil, 

o destaque para esta temática, advém principalmente após o incentivo do Serviço 

Geológico do Brasil CPRM – com o Projeto Geoparques, criado em 2006, tornando-se 

um importante indutor de áreas com potencial para futuros geoparques no território 

brasileiro.  

Logo, dentre os inúmeros projetos geoparques no país, há o Projeto Geoparque 

Seridó (PGS). O mesmo está localizado na região centro sul do Estado do Rio Grande do 

Norte, que atualmente abrange os municípios de Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, 

Acari, Carnaúba dos Dantas e Parelhas, compondo paisagens naturais baseadas e 

conhecidas por sua geodiversidade e pela relação inseparável com a biodiversidade.  

Os geoparques são espaços que possuem potencial para o desenvolvimento de 

diversas práticas turísticas, tais como: ecoturismo, geoturismo, turismo de aventura, 

turismo cultural, religioso e outras. A respeito disso, destaca-se o trabalho de Moreira e 

Meléndez (2012), que realizaram um estudo intitulado “Não é somente geoturismo! Tipos 

de turismo em Geoparks, uma análise baseada em 37 geoparks”. A pesquisa foi 

desenvolvida durante a 10º Conferência de Geoparques Europeus (EGN) na Noruega, 

durante o Congresso Internacional de Geoturismo e Ação 2011, em Portugal e 

diretamente em Geoparks. 

De acordo com o a pesquisa, os autores constataram que turismo cultural é o mais 

popular nessas áreas, seguido pelo ecoturismo (83%), turismo histórico (81%), turismo 

rural (75%), turismo culinário (64%), turismo de aventura (61%) e outros (25%). Além 

destes, estão: o turismo religioso, turismo de praia, turismo de pesca, turismo científico, 

turismo de cruzeiros, turismo térmico, entre outros. 

Por conseguinte, tomando como base o estudo de Moreira e Meléndez (2012), e 

com a finalidade de compreender os geoparques como espaços que objetivam o 

desenvolvimento da localidade, tendo como base, a proteção do patrimônio geológico, 
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por meio da educação e do turismo, faz-se necessário o seguinte questionamento: De que 

maneira os segmentos turísticos presentes no Projeto Geoparque Seridó, contribuem 

para o desenvolvimento das localidades onde é desenvolvido? 

 

 

1.2 Justificativa 

 

Os geoparques são espaços naturais com enfoque nos aspectos geológicos, 

atrelados à atividade turística, educação e interpretação ambiental. Estes espaços, são 

vistos como alternativas para desenvolvimento da localidade, por meio da geração de 

novos empregos, diversificação de renda, criação de empresas locais, benefícios sociais, 

culturais e econômicos, dentre outros.  

A escolha do PGS, como objeto de estudo, fundamentou-se por se tratar de um 

projeto desenvolvido em áreas naturais e que possuem potencial para o desenvolvimento 

de atividades como o turismo e diversos segmentos turísticos. A partir disto, é possível 

vislumbrar o turismo como uma ferramenta de desenvolvimento local, que se bem 

planejada, poderá acarretar benefícios sociais, culturais, educacionais e econômicos para 

a localidade. 

Além disso, os geoparques são espaços que contribuem para a conservação e a 

preservação do patrimônio geológico e no desenvolvimento da comunidade local 

envolvida. Com isso, a realização da pesquisa torna-se relevante, pois resultará em 

informações que poderão facilitar as ações de planejamento nas áreas de geossítios e 

geoparques, incentivando a participação da comunidade local, assim como a proteção e 

manutenção dos recursos naturais, com ênfase na proteção do patrimônio geológico. 

Deste modo, foi realizada uma análise das práticas no PGS, a partir de pesquisas 

bibliográficas e documental. Como fonte de comparação com o Projeto em questão, foi 

também realizado um estudo das práticas turísticas em dois geoparques europeus, sendo 

eles: Arouca Geopark e Geopark Naturtejo, ambos localizados em Portugal.  

Assim, tomando como referência as práticas turísticas desses dois geoparques 

portugueses, foi possível identificar de acordo com análise dos respectivos sites, as 

tipologias turísticas desenvolvidas nos mesmos. Paralelamente a isto, foi realizada uma 

comparação de segmentos turísticos igualmente aplicados ou com potencial a serem 

desenvolvidos no PGS, uma vez que, os geoparques são espaços naturais suscetíveis ao 

desenvolvimento de diversos segmentos e nichos turísticos.  

No que se refere a comparação com os dois geoparques portugueses, foi definida 
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a observação/análise destes, pelas seguintes características: são dois geoparques de 

referência no assunto abordado; são reconhecidos pela UNESCO; pela facilidade de 

comunicação entre a pesquisadora e alguns membros dos geoparques pesquisados. 

A presente pesquisa teve como proposição, realizar um estudo de caso in loco nas 

localidades pertencentes ao PGS, situadas no interior do Rio Grande do Norte. O referido 

campo é composto atualmente por seis municípios, a saber: Cerro Corá, Lagoa Nova, 

Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas e Parelhas. A soma dessas áreas corresponde 

a 2.802 km2, conforme observado na Figura 01. 

 

Figura 01: Localização do Projeto Geoparque Seridó 

 

 
 

Fonte: Geoparque Seridó (2018) 

 

Para o âmbito acadêmico, este trabalho poderá contribuir para o melhor 

aprofundamento sobre a temática abordada: a relação entre turismo e geoturismo, 

geoparques e o desenvolvimento da comunidade local, servindo como base para um novo 

direcionamento e ampliação teórica. Além do mais, o referido estudo poderá auxiliar a 

produção de conhecimento e informações acerca da temática no PGS, visando contribuir 

para o seu dossiê, que, por conseguinte, será submetido a Rede Global de Geoparques- 

UNESCO.  
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A respeito dos estudos relacionados ao PGS, foi realizada uma pesquisa na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), na qual foram encontrados trabalhos vinculados ao 

Programa de Pós-Graduação em Turismo (PPGTUR), e pôde-se constatar dois trabalhos 

de mestrado, acerca da temática em questão. A pesquisa também foi realizada no Banco 

de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), onde foram encontrados os mesmos estudos, como exposto no 

Quadro 01. 

 

Quadro 01: Estudos referentes ao Geoparque Seridó – RN 

 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) 

Título Autor Instituição Tipo 

Dissertação/Tese 

Ano 

Geoparque Seridó RN: 

Valores Turísticos e 

Gestão. 

Cristiane 

Soares Cardoso 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 
D 2013 

Práticas Turísticas em 

geossítios: uma 

avaliação ambiental no 

Projeto Geoparque 

Seridó- RN. 

Janaina 

Luciana de 

Medeiros 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 
D 2015 

 

Fonte: Repositório Institucional da UFRN (2018) 

 

Neste sentido, o estudo visa contribuir para a evolução e discussão da temática em 

evidência: a relação do turismo como uma atividade complexa e sua prática em áreas de 

geoparques, objetivando a proteção da natureza por meio da educação e conscientização 

ambiental, e consequentemente, o desenvolvimento da localidade. Por fim, ao término 

deste trabalho pretende-se apresentar uma análise de resultados, servindo como banco de 

dados de informação para subsidiar outras possíveis pesquisas. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os segmentos presentes no Projeto Geoparque Seridó que contribuem no 

desenvolvimento local. 
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1.3.2 Objetivos Específicos  

 

✓ Identificar os segmentos turísticos presentes no Projeto Geoparque Seridó – RN; 

✓ Elencar os segmentos turísticos que são realizados no Arouca Geopark e Geopark 

Naturtejo- Portugal, comumente aplicados no Projeto Geoparque Seridó- Brasil;  

✓ Averiguar por meio da análise de atas das reuniões públicas, de que maneira 

acontecem as discussões acerca do Projeto Geoparque Seridó, na visão dos 

Gestores Públicos.  

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

A fim de apresentar o que foi traçado como plano de estudo, a dissertação divide-

se em 4 (quatro) capítulos. O primeiro capítulo abrange introdução, onde são abordados 

a contextualização do estudo, a problemática, as justificativas, os objetivos, 

evidenciando-os de forma clara no que tange à proposta da pesquisa em questão.  

O segundo capítulo trata-se do aporte teórico, sendo realizado uma explanação 

dos principais assuntos abordados no estudo, tais como: turismo e meio ambiente: breves 

reflexões, elucidando o turismo como uma atividade complexa, tanto no âmbito dos 

estudos acadêmicos quanto como uma atividade econômica. O capítulo traz ainda a 

discussão a respeito do geoturismo como uma prática e/ou segmento crescente no mundo.  

Além disso, é evidenciado o crescimento de novos espaços naturais com foco na 

proteção da geodiversidade, tais como os geoparques, e que estes são a base para o 

desenvolvimento de diversas práticas e segmentos turísticos. É realizada também uma 

fundamentação teórica acerca desses espaços, bem como suas premissas: educação, 

conservação e turismo. Apresentando ainda, a evolução do PGS e das ações 

desenvolvidas pelo mesmo no decorrer dos anos.  

O terceiro capítulo traz em sua discussão os procedimentos metodológicos da 

pesquisa. O quarto capítulo destaca os resultados da pesquisa, como as práticas e 

segmentos turísticos encontrados no PGS. Ademais, é possível identificar as práticas 

turísticas em dois geoparques portugueses comumente aplicadas no PGS. E por fim, 

compreender sob a ótica do setor público a discussão acerca do Projeto geoparque 

estudado. O quinto capítulo, são evidenciadas as considerações finais da pesquisa. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1 Turismo e Meio Ambiente: breves reflexões 

 

Com o desenvolvimento de dois importantes fenômenos: A revolução técnica-

cientifica e a globalização, o turismo transformou-se em uma das principais faces destes 

fenômenos, pois o mesmo contribui para encurtar distâncias entre diversas partes do 

mundo, como também para o aumento da consciência global.  

De acordo com Dias (2008, p. 14):  

 

o turismo ao longo do Século XIX e, principalmente, do XX, cresceu como fruto da 

Segunda Revolução Cientifico-tecnológica (a Revolução industrial), e recebeu no 

final do século XX formidável impulso da Terceira Revolução (do conhecimento), 

em que a comunicação e a informação, ao lado de outros processos como o aumento 

da produtividade humana, provocam como efeito imediato da diminuição da jornada 

de trabalho, e aumento do tempo livre. 

 

Com maior disponibilidade e tempo livre para o lazer, este fenômeno vem 

incentivando as pessoas a vincular o turismo como uma necessidade que influencia a 

qualidade de vida. Como resultado, há o crescimento de viagens internacionais, como de 

fato aconteceu na segunda metade do século XX. Desta maneira, pode-se dizer que o 

turismo surgiu e evoluiu com o capitalismo, como afirma Moesh (2000, p. 9) “a cada 

avanço capitalista, há um avanço no turismo”.  

O fenômeno turístico está em constante crescimento e tem gerado pesquisas e 

estudos tanto no âmbito acadêmico, quanto nos setores produtivos. No campo científico, 

existem diversos conceitos para atividade turística, desde a análise do turismo como lazer 

até a importante e complexa atividade econômica que pode contribuir para o 

desenvolvimento de uma localidade, se executada de forma bem planejada. De acordo 

com Fuster (1975, p. 21), “os estudos acerca do turismo nos levam a uma Teoria turística, 

a Prática do Turismo – tanto na concepção do turista quanto na concepção de quem 

promove a viagem.”.  

Na concepção de Jafar Jarafi (2005), turismo pode ser considerado uma disciplina 

científica. No entanto, contrariamente, Tribe (1997) em um dos seus artigos publicados 

na revista Annals of Tourism Research, intitulado The Indiscipline of Tourism, apresentou 

um modelo no qual rejeita os estudos do turismo como uma disciplina. Segundo o autor, 

para ser uma disciplina é necessário ter conceito, método, teoria própria, o que não ocorre 

no turismo.  
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De acordo com Tribe (1997), o campo do turismo está dividido em duas partes: 

Campo do turismo 1 (relações comerciais) e Campo do turismo 2 (relações não-

comerciais). O autor elucida que o conhecimento em turismo não é produzido somente 

na universidade, mas também, nas agências de viagens, companhias aéreas, meios de 

hospedagem e em todas as empresas de turismo de um modo geral (campo do turismo 1), 

é produzido conhecimento em turismo. Já no que tange o campo do turismo 2, o mesmo 

necessita de outra disciplina ligada ao turismo que ofereça a base conceitual para a 

produção do conhecimento na área.  

À vista disso, percebe-se que os estudos não são tão recentes, como elucida Moesh 

(2000, p. 10) em sua obra. Tendo em vista que as primeiras definições da palavra turismo, 

segundo a autora “Remota-se a 1800 e está em um Pequeno Dicionário de Inglês Oxford: 

Turismo: a teoria e prática de viajar, deslocar-se por prazer. Uso, depredação”.  

Na concepção de Barreto (1995, p. 9), em 1911 o economista austríaco Hermann 

von Schullern zu Schattenhofenn, escrevia que “O turismo é um conceito que compreende 

todos os processos, especialmente os econômicos, que se manifestam na chegada, na 

permanência e na saída do turista de um determinado município, país ou estado”. Dessa 

forma, no âmbito econômico, a atividade turística movimenta diversos setores de bens e 

serviços, sendo necessário o trabalho de categorias técnicas e profissionais. A mesma 

autora, engloba inúmeros tipos de organizações que complementam o produto turístico 

como: Hotéis, bares, restaurantes, operadoras e agências de viagens, centro de lazer e 

cultura, transportadoras, dentre outros.  

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2001), o turismo constitui-se 

como:  

 
(...) o conjunto de atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e estadas 

em lugares diferentes ao de seu entorno habitual, por um período de tempo 

consecutivo inferior a um ano, com o objetivo de lazer, negócios ou outros motivos, 

não relacionados com uma atividade remunerada no lugar visitado. Importante 

assinalar que o turismo compreende todas as atividades dos visitantes, tanto de 

turistas como de excursionistas. 

  

Essa definição surgiu a fim de padronizar o conceito nos países que fazem parte 

da desta organização, não servindo, portanto, como definição universal.  

Em conformidade com Beni (1998), turismo é estudo do homem fora de seu local 

de residência, da indústria que satisfaz suas necessidades, e dos impactos que ambos, 

geram sobre os ambientes físicos, econômicos e socioculturais da área receptora.  

No entanto, o turismo não pode ser levado em consideração apenas como uma 



21  

indústria de viagens de prazer, como afirma Barreto (1995), pois trata-se de algo mais 

complexo do que um simples comércio ou negócio. Segundo Cooper et. al. (2001, p.32), 

por ser uma “atividade multidimensional, multifacetada, que influencia muitas vidas e 

muitas atividades econômicas diferentes”, é compreensível o quão difícil é definir o 

turismo.  

Há inúmeras motivações para a atividade turística, segundo Dias (2003), turismo 

tem como um dos seus elementos motivadores, os recursos naturais, compondo um leque 

de possibilidades como: a paisagem, clima, fauna e flora, praias, florestas e outros.  

Desse modo, a inter-relação entre o turismo e o meio ambiente é incontestável, 

uma vez que, este último é utilizado também como base para a sua sustentação e seu 

desenvolvimento. Na concepção de Dias (2008), o turismo como uma atividade e 

fenômeno massificador pode provocar alterações não apenas nos atrativos e recursos 

naturais, mas também na estrutura de serviços e suporte à atividade. 

Segundo Dias e Aguiar (2002), a exploração desordenada dos recursos naturais 

para usos turísticos, embora tenha gerado e continue gerando dividendos econômicos para 

muitas regiões, provoca impactos que podem acabar com a natureza, que é por essência, 

motivador de demanda turística. 

Com o crescimento da atividade turística, os recursos naturais são muitas vezes, 

utilizados de maneira imprudente e desenfreada, causando danos e estragos aos lugares 

que a pertencem. De acordo com Ruschmann (1997), o impacto do turismo sobre o meio 

ambiente de modo algum será nulo. Isso vai ao encontro dos dizeres de Cooper et al. 

(2001), ao afirmar que, não é possível o desenvolvimento do turismo sem que aconteça 

impactos ao meio ambiente, no entanto é possível com bom planejamento, desenvolvê-lo 

com o objetivo de minimizar os impactos negativos, ao mesmo tempo em que se 

incentivam os impactos positivos.  

Em conformidade com o que descreve Ruschmann (1997), é indispensável o 

planejamento turístico equilibrado e em harmonia com os recursos físicos, culturais e 

sociais das regiões receptoras, evitando assim, que o turismo destrua as bases que o faz 

existir. No que tange à relação simbiótica existente entre o turismo e ambiente natural, 

são evidentes os benefícios que a atividade turística proporciona, quando bem planejada, 

tais como:  Contribuição para a proteção da fauna e flora, elevação da qualidade de vida 

da população residente, aumento da consciência ambiental, geração de fontes de rendas 

alternativas, dentre outros.  

 Deste modo, é preciso levar em consideração que, caso a atividade turística seja 
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realizada sem um planejamento adequado e executada por profissionais não qualificados, 

resultará em inúmeros impactos não apenas no âmbito natural, como também no cultural, 

econômico e social.  

 Por isso, tem surgido no mercado turístico, inúmeros segmentos que objetivam 

minimizar os impactos negativos desta atividade por meio da proteção dos recursos 

naturais, como por exemplo: ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural, geoturismo 

e outros. Além destas, há outras formas de turismo que estão sendo propostas, com a 

mesma finalidade. Dessa maneira, será exposto no próximo tópico, a discussão a respeito 

do segmento com foco na proteção do patrimônio geológico. 

 

 

2.2 A geodiversidade como base para um novo segmento turístico no Brasil: o 

geoturismo 

 

Sabe-se que o planeta Terra é rico em recursos naturais no que tange a 

biodiversidade e geodiversidade, como um todo. É indiscutível que a primeira é mais 

disseminada e valorizada do que a segunda, uma vez que geodiversidade é um termo 

recente e há falta de treinamento de cientistas da Terra na teoria, prática e política da 

geoconservação, como expõe Gray (2004).  

De acordo com o autor, o termo “geodiversidade” surgiu na década de 90, e 

começou a ser utilizado pelos geólogos e geomorfólogos, para descrever a variedade da 

natureza abiótica. O primeiro uso deste termo, foi na Tasmânia, mais precisamente na 

Austrália. (Gray, 2004). Dessa forma, o termo “geodiversidade” foi utilizado por diversos 

autores como: por Kiernan (1994, 1996, 1997a), Dixon (1995, 1996a, b), Sharples (2002), 

em estudos de conservação geológica e geomorfológica, também na Austrália. A 

geodiversidade começou a ser divulgada a partir da Conferencia de Malvern sobre a 

Conservação Geológica e Paisagística realizada no Reino Unido em 1993 (Gray, 2004; 

Brilha, 2005, Bento, 2011). 

Brilha (2005, p.17) define que a geodiversidade consiste “[...] na variedade de 

ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que dão origem a paisagens, rochas, 

minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que são o suporte para a vida na 

Terra”. Conforme aponta o autor: 

 

Geodiversidade manifesta-se ainda como resultado da existência dos seres vivos que 

evoluíram ao longo de milhões de anos e cujas evidências ficaram preservadas nas 

rochas. Os fósseis, essenciais ao conhecimento da biodiversidade do nosso planeta, 

são também elementos intrínseco da geodiversidade. (Brilha, p. 25, 2005). 
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De acordo com Gray (2004, p.5), geodiversidade: “(...) é a extensão natural 

(diversidade) da geologia (rochas, minerais, fósseis), geomorfológicas (forma da Terra, 

processos) e características do solo. Inclui suas assembleias, relações, propriedades, 

interpretações e sistemas.''.  

Com isso, nota-se que há autores que concordam que o conceito de geodiversidade 

está restrito a aspectos ligados às rochas, fósseis, minerais, enquanto para outros, como 

Nascimento, Ruchkys e Neto (2008, p. 10) “o termo é mais amplo, integrando também os 

processos que podem estar atuando na sua gênese e que no momento podem estar 

atuando.”.  

Dessa maneira, fica evidente nos conceitos acerca da geodiversidade, a 

importância para a vida na Terra e sua relação inseparável com a biodiversidade. Para que 

aconteça a conservação da geodiversidade Gray (2004), atribuiu valores que são 

classificados como: Intrínseco, cultural, estético, econômico, funcional, científico e 

educativo.  

O valor intrínseco, de acordo com Nascimento, Ruchkys, Neto (2008), é a relação 

existente entre o homem e a natureza. Para Gray (2004), é o mais difícil de descrever, 

pois envolve dimensões filosóficas derivadas das relações entre a sociedade e a natureza, 

o que vai ao encontro da afirmação de Brilha (2005), que de todos os valores, este é o 

mais subjetivo e isto advêm da dificuldade de quantificação.  

Neste caso, a natureza é encarada de duas formas distintas. A primeira defende 

que a natureza deve estar à disposição do homem, dessa forma, o homem estaria em uma 

posição superior aos demais seres vivos. Na segunda, considera que o homem é parte da 

natureza e por isso teria seu valor próprio (Nascimento et al., 2005). 

O valor cultural, de acordo com Brilha (2005), ocorre devido a relação entre o 

homem, quando se reconhece na forte interdependência entre o seu desenvolvimento 

social, cultural e/ou religioso, e o meio físico que o envolve. Na concepção de Nascimento 

et al. (2008), os nomes de cidades por exemplo, estão diretamente relacionados com as 

feições geológicas ou geomorfológicas tais como: Serra Caiada (RN), Itabira e 

Diamantina (MG), Torre de Pedra (SP), Torres (RS), Pedra Grande (MT e RN). 

Este valor é abrangente, podendo também estar ligado a parte histórica e 

arqueológica. Segundo os autores supracitados, a relação dos antepassados com a 

geodiversidade na escolha de materiais para a fabricação de artefatos, como ponta das 

setas de sílex, além de objetos de ouro, bronze e ferro. Além do mais, há paisagens que 
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possuem associação com formas geológicas/geomorfológicas com imagens conhecidas, 

como por exemplo: A Pedra da Boca e do Capacete (PB), o Pico do Dedo de Deus e a 

Pedra do Cão Sentado (RJ), da Pedra da Galinha Choca (CE), a Pedra do Sapo (RN), entre 

muitos outros.  

O valor estético está relacionado à contemplação da paisagem pelo homem. Além 

disso, a geodiversidade é relevante para as produções artísticas, servindo de inspiração 

para músicos, pintores, fotógrafos e outros (Brilha, 2005). Segundo Nascimento et al. 

(2008), o valor econômico é o mais fácil de quantificar, uma vez que, as pessoas atribuem 

valores a todos os bens e serviços. Os minerais, rochas e fósseis possuem um valor 

econômico. 

No que diz respeito ao valor funcional, de acordo com Gray (2004) ele é encarado 

sob dois aspectos: i) o valor da geodiversidade in situ, de caráter utilitário ao homem; e 

ii) o valor enquanto substrato para a sustentação dos sistemas físicos e ecológicos. Nestes 

aspectos, de acordo com Nascimento et al. (2008, p. 14), o primeiro diz respeito: 

 
à valorização da geodiversidade que se mantém no local de origem, exemplificado 

por meio do suporte para a realização das mais variadas atividades humanas 

(construção de barragens, estradas, cidades e outros) ou no armazenamento de certas 

substâncias (turfa, água subterrânea, aterros, etc). 

 

Já o segundo, está relacionado com a população de animais e/ou plantas em locais 

da qual a geodiversidade definiu as condições ideais para a implantação e 

desenvolvimento. Os autores deram como exemplo, as plantações de sisal, na região do 

Nordeste brasileiro, onde o solo é oriundo de tipos específicos de rochas, principalmente 

básicas a intermediárias. 

Para Brilha (2004), o valor científico baseia-se no acesso e posterior estudo acerca 

da geodiversidade, podendo ser fundamental e aplicado. O fundamental, refere-se a 

conhecer, interpretar e a reconstruir a história da Terra. O aplicado contribui para melhor 

relação da espécie humana com a geodiversidade, ajudando assim populações a evitarem 

áreas de potenciais riscos geológicos (vulcanismo, sísmicos). De forma geral, os valores 

científico e educativo referem-se aos estudos e pesquisas acerca da geodiversidade, 

servindo como base para a interpretação, educação ambiental e valorização do ambiente 

natural.  

Há na geodiversidade uma parcela que possui características especiais, são 

chamados de patrimônio geológico. Estes patrimônios são considerados recursos 

vulneráveis e por este motivo necessitam de conservação. 
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Para Nascimento et al. (2008), o conceito de patrimônio geológico é representado 

pelo conjunto de sítios geológicos (ou geossítios) e está fortemente relacionado com a 

geodiversidade. Porém, não se deve encarar o patrimônio geológico como sinônimo de 

geodiversidade. Por exemplo, não se pretende conservar todos os afloramentos de fósseis 

do mundo, mas apenas aqueles que apresentam um grande valor científico e educativo – 

são estes que podem ser chamados de “geossítios” e que, no seu conjunto, constituem o 

patrimônio geológico. (Nascimento, Mansur & Moreira, 2015, p. 51).  

O conceito de patrimônio está fortemente conectado à geodiversidade, no entanto, 

para os autores supracitados, todo patrimônio geológico faz parte da geodiversidade, 

porém nem toda geodiversidade é considerada um patrimônio geológico. Embora a 

geodiversidade seja um termo relativamente recente no âmbito acadêmico, vale ressaltar 

que o patrimônio geológico pode ser segmentado em diversas subcategorias, como 

afirmam Bento e Rodrigues (2010), segundo a abordagem que se pretende dar: 

geomorfológico, tectônico, paleontológico, mineralógico, petrológico etc.   

De acordo com Azevedo (2007, p. 9) o patrimônio geológico que é representado 

pelos sítios arqueológicos, podendo ser definido como: “Um recurso documental de 

caráter científico, de conteúdo importante para o conhecimento e estudo da evolução dos 

processos geológicos e que constitui o registro da totalidade da evolução do planeta”.  

Vale salientar ainda, que o patrimônio geológico não é renovável, e se destruído, 

é uma parte da memória do planeta é perdida para sempre. A natureza como um todo, 

vem sofrendo inúmeras transformações e ameaças ao longo dos anos. Na concepção de 

Araújo (2005, p. 26), as ameaças ao patrimônio geológico “podem estar relacionadas com 

a ocorrência de processos naturais, como a erosão fluvial e costeira, ou com ações 

humanas”.  Sendo assim, uma das principais ameaças a geodiversidade e ao patrimônio 

geológico é a ação humana. Além disso, a falta de conhecimento também é um problema 

no que tange a proteção dos mesmos.  

Por essa razão, é importante ressaltar que as ações que visam a preservação e 

conservação da natureza são crescentes no mundo. Para que haja a preservação, o 

patrimônio deve permanecer inalterado, ou seja, não pode ser modificado.  

Com relação à conservação, o patrimônio pode ser alterado e utilizado de maneira 

correta, causando o mínimo de impactos possíveis a natureza. Desta maneira, na 

concepção de Azevedo (2007), a ideia de preservação não cabe quando se trata de 

patrimônio geológico, uma vez que, este é um patrimônio natural e o mesmo está sujeito 

à dinâmica natural que leva à sua constante modificação, logo, o mais indicado para a 
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proteção de patrimônio natural é a conservação.  

Assim como a geodiversidade e o patrimônio geológico, a geoconservação 

também é um termo recente, que surgiu na década de 90. Ela consiste na conservação do 

patrimônio geológico e consequentemente da geodiversidade,  

Dessa forma, segundo a concepção de Sharples (2002), a geoconservação visa: “a 

preservação da diversidade natural (ou geodiversidade) de significativos aspectos e 

processos geológicos (substrato), geomorfológicos (formas de paisagem) e de solo, pela 

manutenção da evolução natural desses aspectos e processos”. Para o autor, a 

geoconservação é a conservação da geodiversidade com o valor: intrínseco, ecológico e 

(geo) patrimonial. Ele traz em sua obra, a importância de reconhecer e não confundir três 

palavras utilizadas no campo da geoconservação, tais como: Geodiversidade, 

geoconservação e geoheritage. 

A geodiversidade trata-se de uma qualidade que estamos tentando conservar, a 

geoconservação é o esforço para conservá-la e geoheritage (geopatrimônio ou patrimônio 

geológico) compreende aqueles exemplos representativos concretos de recursos e 

processos aos quais direcionar nossos esforços de gerenciamento para conservá-lo. Como 

exemplo, não é possível conservar toda a geodiversidade, pode-se conservar a partir da 

geoconservação, fósseis de valor científico, educativo e outros.  

É fundamental que a geoconservação seja disseminada para o público das mais 

diversas áreas do conhecimento, para assim, compreender a relevância na proteção do 

meio físico da natureza. Referente a isso, na concepção de Brilha (2009, p.28), a relação 

da geoconservação e a ciência é constituída em dois sentidos.  Por um lado,  

 

[...] a geoconservação deve ser sempre suportada e justificada nos aspectos 

geocientíficos que vão definir, antes de tudo, o reconhecimento de um determinado 

geossítio. Por outro lado, a geoconservação assegura a manutenção do valor 

científico dos geossítios, permitindo que as futuras gerações de geólogos continuem 

a ter acesso aos melhores e mais completos testemunhos da história geológica do 

nosso planeta, fazendo desta forma progredir o conhecimento científico.  

 

Por esta razão, é indispensável a formação da consciência ambiental. E em se 

tratando de geodiversidade e educação, Nascimento, Mansur e Moreira (2015), elucidam 

que disciplinas ligadas ao patrimônio geológico e as estratégias de conservação deveriam 

ser ministradas em diversos cursos de graduação como: geologia, geografia, arqueologia, 

turismo, ecologia, biologia, e outras ciências que abarcam estudos acerca deste 

patrimônio.  

Para Cardoso (2013), pela via da geoconservação foi possível unir iniciativas 
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associadas à educação, uso adequado dos recursos, gestão sustentável, que permitiram a 

promoção, valorização e conservação do patrimônio geológico. 

Percebe-se que quando falam em preservação e conservação da natureza, é 

remetido para a biodiversidade, e por este motivo, a geodiversidade é colocada em 

segundo plano. Porém, a proteção do meio ambiente deve ser compreendida como um 

esforço mútuo para a manutenção das mesmas, tendo em vista que elas são inseparáveis 

e interdependentes.  

Por esse motivo, são crescentes os movimentos de pessoas que buscam por 

atividades que visam a proteção da natureza, seja ela a biodiversidade ou geodiversidade. 

Desta maneira, como forma de satisfazer os desejos desse público, há no turismo, diversas 

segmentações que objetivam proteger o ambiente natural como por exemplo: o 

ecoturismo, turismo rural, turismo de aventura, e o geoturismo, destacado no presente 

trabalho. 

Antes, porém, de adentrar na discussão a respeito do geoturismo, é necessário 

fazer um paralelo com o segmento do ecoturismo. Conforme descreve o Ministério do 

Turismo (2010, p. 19), “(...) assenta-se no tripé: interpretação, conservação e 

sustentabilidade”. Esta atividade pode ser compreendida como um turismo realizado em 

áreas naturais, que visa proporcionar a vivência e o conhecimento sobre a natureza, 

proteção e conservação dessas áreas, juntamente com o desenvolvimento da comunidade 

local. No entanto, foi evidenciado no ecoturismo a ênfase na conservação da natureza 

biótica, deixando assim a fração abiótica, apenas para a contemplação.  

Consequentemente, com a finalidade de constituir a preservação e conservação da 

natureza, com foco na proteção da geodiversidade, surge o geoturismo. Esta modalidade 

de turismo que pode ser aplicada em áreas naturais como também em áreas urbanas. 

Entretanto, mesmo sabendo de sua relevância tanto no âmbito urbano quanto natural, na 

presente pesquisa priorizou-se tratar os estudos do geoturismo com o viés natural. 

Os estudos sobre o geoturismo são recentes, tiveram início a partir da década de 

1990, com os estudos do pesquisador Inglês Thomas Hose. Em um dos seus estudos, 

dedicado à interpretação da ciência da Terra denominada de “educação ambiental”, 

definiu geoturismo como sendo “a provisão de serviços e facilidades interpretativas que 

permitam aos turistas adquirirem conhecimento e entendimento da geologia e 

geomorfologia de um sítio (incluindo sua contribuição para o desenvolvimento das 

ciências da Terra), além de mera apreciação estética” (Hose, 1995, p.17). 
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Posteriormente, no ano 2000, percebeu a imprescindibilidade de incluir em sua 

definição, além de providenciar serviços e facilidades interpretativas, valores e benefícios 

sociais dos lugares envolvidos. Desta forma, Hose (2000, p.136), redefiniu o geoturismo 

como “a prestação de serviços e instalações interpretativas para promover o valor e o 

benefício social dos sítios geológicos e geomorfológicos e seus materiais e assegurar a 

sua conservação, para o uso de estudantes, turistas e outros recreacionais ocasionais.”.  

Dessa maneira, de acordo com o autor supracitado, a primeira definição evidencia 

o fator interpretativo como fonte de conhecimento acerca da geologia e geomorfologia. 

Já a segunda definição, amplia a conceituação para além da interpretação, incluindo os 

benefícios sociais e geológicos, contribuindo para a conservação.  

São comuns dúvidas a respeito da relação existente entre ecoturismo e geoturismo. 

Para Nascimento et al. (2008, p. 22) “o ecoturismo trataria mais especificamente do meio 

biótico (biodiversidade) como atrativo turístico, enquanto que o geoturismo teria o meio 

abiótico (geodiversidade) como principal atração turística”.  

Portanto, o geoturismo não deve ser considerado uma forma de ecoturismo, e sim 

um complemento do mesmo, uma vez que, o geoturismo valoriza e promove a 

geodiversidade, buscando de acordo com Bento (2011), a sua apreciação, interpretação e 

conservação. Por conseguinte, há diversos autores que se dedicam às pesquisas sobre esta 

temática dos quais se destacam: Hose (1995, 2000, 2008, 2010a, 2010b), Newsome e 

Dowling (2010), Moreira (2011), Bento (2011), Nascimento, Ruchkys, Mantesso-Neto 

(2008), Ruchkys (2007).  

Além do mais, no que se refere as pesquisas a respeito do geoturismo, pode-se 

afirmar que são crescentes no mundo, como expõe Ruban (2015), em seu estudo realizado 

mediante um levantamento de 165 artigos de periódicos sobre geoturismo publicados por 

417 especialistas de 45 países durante o período de 2012-2014.  

Os resultados demonstram que a pesquisa em geoturismo se concentra na Europa, 

Ásia Oriental, Oriente Médio e América do Sul. Assim, as maiores comunidades de 

pesquisa estão ativas na Itália, Brasil, China e Polônia, sendo o Brasil o segundo país com 

mais pesquisas sobre geoturismo no mundo. Logo, algumas definições acerca do 

geoturismo estão descritas no Quadro 02. 

Quadro 02: Autores e Definições sobre Geoturismo 

 

Autor Ano Definição 

Hose 1995 “a provisão de serviços e facilidades interpretativas que 

permitam aos turistas adquirirem conhecimento e entendimento 
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da geologia e geomorfologia de um sítio (incluindo sua 

contribuição para o desenvolvimento das ciências da Terra), 

além de mera apreciação estética”.  
Hose 2000 “a provisão de facilidades interpretativas e serviços para 

promover o valor e os benefícios sociais de lugares e materiais 

geológicos e geomorfológicos e assegurar sua conservação, para 

uso de estudantes, turistas e outras pessoas com interesse 

recreativo ou de lazer”. 

Azevedo 2007 “um segmento da atividade turística que tem o patrimônio 

geológico como seu principal atrativo e busca sua proteção por 

meio da conservação de seus recursos e da sensibilização do 

turista, utilizando, para isto, a interpretação deste patrimônio 

tornado-o acessível ao público leigo, além de promover a sua 

divulgação e o desenvolvimento das ciências da Terra”. 

Nascimento, 

Ruchkys; 

Mantesso-Neto 

2008 geoturismo surge como uma atividade importante na 

conservação, valorização e divulgação do patrimônio geológico, 

que constitui parte integrante essencial do patrimônio natural. 

Newsome e 

Dowling 

 

2010 “Geoturismo é uma forma de turismo de área natural que se 

concentra especificamente na geologia e paisagem. Promove o 

turismo para geosites e a conservação da geodiversidade e uma 

compreensão das ciências da Terra através da apreciação e 

aprendizagem. Isto é conseguido através de visitas 

independentes a características geológicas, uso de geo-trilhas e 

pontos de vista, visitas guiadas, geoatividades e patrocínio de 

centros de visitantes de geossites”. 

Declaração 

Arouca 

2011 “Deste modo entendemos que geoturismo deve ser definido 

como o turismo que sustenta e incrementa a identidade de um 

território, considerando a sua geologia, ambiente, cultura, 

valores estéticos, património e o bem-estar dos seus residentes.” 

Moreira 2011 “o geoturismo não pode ser encarado como uma forma de 

ecoturismo, e sim como um novo segmento, que conta inclusive 

com a aprovação por parte da UNESCO, sendo específico em 

suas potencialidades e objetivos.” 

Hose 2012 A prestação de serviços interpretativos e de serviços para 

geossítios e geomorfositos e sua topografia abrangente, In situ e 

artefatos ex-situ, para constituir-se para a sua conservação 

através da geração de apreciação, aprendizagem e pesquisa por 

e para as gerações atuais e futuras”. 

National 

geopraph 

2012 “o turismo que mantém ou reforça as principais características 

geográficas de um lugar – seu ambiente, cultura, estética, 

patrimônio e o bem-estar dos seus residentes”. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Desta forma, de acordo com os autores citados no Quadro 02, é perceptível a 

evolução da definição acerca do geoturismo no decorrer dos anos. Constituindo-se como 

uma atividade turística que tem por base a geodiversidade como seu principal atrativo, 

tendo em vista a conservação do patrimônio geológico por meio da educação e turismo. 

Com isso, são nítidos os avanços dos estudos que denotam a relevância desta 
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temática nos diversos países, inclusive no Brasil. Este fenômeno está intrinsecamente 

ligado ao desenvolvimento da comunidade envolvida e referente a isto, Dowling (2010), 

elucida cinco pontos fundamentais do Geoturismo, sintetizados no Quadro 03. 

 

Quadro 03: Pontos fundamentais para o Geoturismo 

 

Baseado no patrimônio 

geológico 

O geoturismo é fundamentado na herança da Terra com um foco em 

suas formas geológicas e processos para o desenvolvimento de sua 

atividade. De maneira oposta do ecoturismo que ocorre, em um 

cenário natural, o geoturismo pode ocorrerem um ambiente tanto 

natural quanto urbano. 

Sustentabilidade Promove uma melhoria de vida das comunidades, promove uma 

viabilidade econômica e a geoconservação. O geoturismo não 

provoca danos as características geológicas ou aos seus ambientes 

naturais, devido ao nível de uso da atividade. 

Informação Geológica A utilização das informações geológicas através dos meios 

interpretativos e educativos, são de fundamental importância para o 

geoturismo. Uma vez que, a atividade geoturística, atrai pessoas que 

desejam interagir com o ambiente terrestre a fim de desenvolver seu 

conhecimento, conscientização e valorização do mesmo. 

Beneficiamento local O envolvimento das comunidades locais na gestão da atividade não 

só beneficia a comunidade e o meio ambiente como também 

melhora a qualidade da experiência turística. 

Satisfação do turista 

 

A satisfação dos visitantes é essencial para a viabilidade do 

geoturismo a longo prazo; nesse conceito está incluída a segurança, 

a qualidade das informações e dos serviços prestados. 
 

Fonte: Adaptado de Dowling (2010) 

 

De acordo com Dowling (2010), as três primeiras caraterísticas: informação 

geológica, patrimônio geológico e sustentabilidade são fundamentais para o produto ser 

considerado geoturismo. Enquanto as duas últimas: satisfação do turista e benefício local, 

são fundamentais para o desenvolvimento da atividade turística. 

A respeito das bases para o geoturismo, fica clara a relação intrínseca entre os 

cinco conceitos fundamentais, em que pela ausência de algum deles, torna-se inviável a 

execução desta atividade. Com isso, para melhor compreensão do Quadro 03, há a Figura 

02. 

Segundo Martini et al. (2012), devido as geociências não serem um assunto 

popular, é necessário ampliar o conceito de geoturismo para que este, atinja maior número 

de turistas em potencial, e assim, possa garantir o sucesso desta atividade. Este sucesso 

se dará por meio da compreensão e interpretação da geodiversidade, sendo estas 

concretizadas pela via da educação e conscientização ambiental. 
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Figura 02: Cinco pontos fundamentais do Geoturismo 

 

 
 

 

Fonte: Adaptado de Dowling (2010) 

 

Deste modo, compreende-se que a educação ambiental é uma ferramenta essencial 

para a conservação do patrimônio geológico por meio do turismo, uma vez que, os turistas 

e a comunidade local irão proteger e conservar o que conhecem e o que vivenciam. 

Segundo Nascimento et al. (2008), a educação ambiental deve envolver a comunidade 

local, sendo ministrada em escolas de todos os municípios que apresentem patrimônio 

geológico e o programa deve incorporar, além da “visão naturalizante” (ciências físicas e 

biológicas), as dimensões social e cultural (ciências humanas). 

Em relação a educação ambiental para os turistas, Nascimento et al. (2008, p. 42) 

apontam que: 

 

Deve ser realizada de maneira informal, por meio da interpretação ambiental, que 

está associada às atividades que possam acentuar a satisfação do visitante, e o seu 

interesse e compreensão pela área visitada. É um modo de educar sem que as pessoas 

sintam que o objetivo seja também uma atividade educativa. 

 

A conscientização ambiental da natureza abiótica é um dos objetivos do 

geoturismo, assim, para Bento e Rodrigues (2013), por meio do caráter educativo, 

possibilita-se a valoração e valorização da Geodiversidade, estabelecendo um sentimento 

de respeito pela manutenção da conservação ambiental.  

Com isso, o geoturismo proporciona a educação ambiental tanto da comunidade 

local, quanto dos turistas e visitantes. Além de conservar o patrimônio geológico, 

incentivando a geração de empregos diretos e indiretos. Isso está em consonância com 

Moreira (2011), que descreve que a compreensão dos visitantes por meio de uma 

educação geológica e ambiental do ambiente, gerará aumento da consciência quanto ao 
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patrimônio geológico dos próprios visitantes e da população local. A respeito disto, a 

autora elucida que:  

 

[...] impactos negativos podem ser citados os danos aos sítios geológicos, decorrentes 

da utilização excessiva e/ou incorreta, a coleta de souvenirs, vandalismo e remoção 

ilegal de itens como fósseis e minerais. Além disso, a geração de benefícios 

econômicos pode ser limitada se a maioria das pessoas empregadas não for da 

comunidade local.  

 

Assim, deve-se levar em consideração a complexidade do geoturismo, para que 

os impactos negativos que inevitavelmente ocorrerão, tanto para o ambiente natural 

quanto na comunidade local, não se sobressaiam aos impactos positivos. Podendo assim, 

gerar a insatisfação e consequentemente a falta de apoio local a esta atividade. No entanto, 

conforme Martini et al. (2012), para que o geoturismo proporcione benefícios para todos 

os envolvidos, não esquecendo da responsabilidade ambiental e social, é essencial o fluxo 

turístico, uma vez que este é como qualquer outro segmento turístico, uma atividade 

econômica.  

Além disso, há estudos que expõem a relevância do geoturismo para a 

conservação e preservação da natureza abiótica, bem como, para o desenvolvimento 

econômico e social da comunidade local em várias partes do mundo. Como expõe Gates 

(2012), os recursos de geoturismo estão presentes em vários países nos cinco continentes, 

tais como: Austrália, Brasil, Grécia, Japão, Hong Kong, Irlanda, Malásia, Maurício, Omã, 

África do Sul, e os Estados Unidos.  

De acordo com Nascimento et. al, (2008), no território brasileiro há inúmeros 

exemplos de locais que possuem interesse geoturístico como: Cataratas de Iguaçu, Pão de 

Açúcar, Vila Velha, Gruta de Ubajara, Serra da Capivara, Chapada Diamantina, Chapada 

dos Guimarães, Lençóis Maranhenses, Pico do Cabugi, etc. 

Moreira (2011), também descreve alguns Estados do Brasil que, além de 

possuírem potencial para a prática do geoturismo, possuem o planejamento e divulgação 

de ações desse potencial.  

O Projeto Caminhos Geológicos do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, 

implementado pelo Departamento de Recursos Minerais – Serviço Geológico Estadual- 

DRM-RJ, é pioneiro nesta temática e foi iniciado em 2001, sendo o programa mais 

desenvolvido e evoluído. O objetivo principal do projeto consiste em divulgar o 

conhecimento geológico do referido Estado, como base na conservação de seus 

monumentos naturais, pela implantação de painéis explicativos sobre a evolução 
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geológica do local. Assim, a sociedade tem acesso a este conhecimento pela percepção 

da complexidade e do tempo que a natureza leva para construir a paisagem, que hoje é 

habitada e deve ser mais respeitada. (Nascimento, Ruchkys & Neto, 2008). 

Manosso (2012), elucida também alguns Estados no Brasil como Paraná, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Ceará e Rio Grande do Norte, que por intermédio de 

órgãos geológicos nacionais e estaduais, universidades e governos locais, criaram 

programas para o inventário, uso e disseminação de seu patrimônio geológico, por meio 

de painéis ilustrativos, que indicam ao visitante a relevância e significado de locais 

geológicos ou monumentos geocientíficos reconhecidos.  

Por conseguinte, apesar do geoturismo ainda não ser reconhecido como um 

segmento turístico pelo Ministério do Turismo, estudos comprovam a sua relevância por 

possuir atividades geoturísticas em diversos regiões do país, sendo considerado na 

concepção de Araújo (2005), Azevedo (2007), Nascimento, Ruchkys, Neto (2008) e 

Moreira (2011), Moura-Fé (2015), um segmento turístico em crescimento no Brasil.  

Para Moreira (2011, p. 135), este segmento tem a possibilidade de atingir um grau 

de importância estratégica para o futuro do crescimento do turismo no Brasil, como um 

fator de desenvolvimento social e educacional das comunidades envolvidas.  

Tendo em vista que o geoturismo possui um público potencial específico, conclui-

se que o mesmo pode ser encarado como um segmento turístico, pois este tem por objetivo 

atender as expectativas e necessidades dos geoturistas, atrelando à sua atividade o 

conhecimento geológico e geomorfológico, por meio da educação, interpretação e 

conservação do seu patrimônio, contribuindo assim, na concepção de Bento e Rodrigues 

(2010) nos aspectos: educativo, econômico e de conservação.  

À vista disso, com o propósito de unir as atividades turísticas que objetivam a 

proteção do meio ambiente, surgem também, espaços que visam a conservação da 

natureza, seja ela viva (biótica) ou não viva (abiótica), como por exemplo os geoparques, 

estes sob os auspícios da UNESCO, tratando-se de ferramentas relevantes para o 

desenvolvimento regional. Diante disso, será abordado em seguida, um tópico referente 

a geoparques para maior aprofundamento teórico. 

 

2.3 Geoparques: uma apresentação teórico-conceitual 

 

Com o passar dos anos, surgiram diversas maneiras de preservação e conservação 

dos recursos naturais, dando ênfase na proteção do patrimônio geológico, como por 
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exemplo, geoturismo. Esta atividade visa unir a educação e o turismo, à conservação do 

patrimônio geológico, bem como o desenvolvimento da localidade. À vista disso, surgem 

os geoparques como iniciativas-base e incentivadoras para o fomento da atividade 

geoturística. Isto está em conformidade com Martini (2009, p. 90), o qual afirma que “os 

geoparques têm um papel ativo no desenvolvimento econômico de seu território através 

da melhoria de uma imagem geral ligada ao patrimônio geológico e geoturismo”.  

Dessa maneira, com o desenvolvimento da atividade turística e com a busca 

incessante por áreas naturais conservadas, é fundamental reconhecer a relevância dos 

geoparques para que sejam valorizados, tornando-se cada vez mais visitados, objetivando 

assim, dinamizar a utilização o seu potencial para o desenvolvimento econômico, social 

e cultural das comunidades envolvidas.  

Para Martini (2009), os geoparques estão emergindo como novos territórios do 

Século XXI, onde a conservação e a valorização do patrimônio geológico envolvem-se 

com a experiência do desenvolvimento sustentável.   

No que concerne ao surgimento dos geoparques, deu-se em 1996 durante 30º 

Congresso Internacional de Geologia na China, onde dois geólogos, Guy Martini e 

Nicolas Zouros, tiveram uma ideia para desenvolver de forma sustentável a preservação 

do patrimônio geológico, por meio de atividades educativas, científicas e turísticas. De 

acordo com Zouros (2004), a ideia por trás da iniciativa é que o verdadeiro 

desenvolvimento territorial sustentável pudesse ser alcançado por meio da proteção e 

promoção do patrimônio para atividades científicas, educacionais e turísticas.  

Para Martini (2009), os geoparques foram resultado de um programa europeu 

(LEADER +) desenvolvido em quatro territórios com significados geológicos, tais quais: 

a Réserve Géologique de HauteProvence (França), a Floresta Petrificada (Grécia), 

Vulkaneifel (Alemanha) e Maestrazgo (Espanha) que pudessem desenvolver o conceito 

de geoparques em cooperação com a UNESCO. 

Diante disso, no ano de 2000, foi criada a Rede Europeia de Geoparques sob os 

auspícios da UNESCO. Com o objetivo de proteger a geodiversidade, assim como 

promover o patrimônio geológico por meio do turismo e da educação. Vale ressaltar que 

em 2004, a UNESCO criou a Rede Global de Geoparques (GGN), “onde as iniciativas 

nacionais de patrimônio geológico contribuem e se beneficiam de sua participação em 

uma rede global de intercâmbio e cooperação”. Sendo assim, a marca “Geoparque” é um 

título somente atribuído por ela. No entanto, recentemente, em 17 de novembro de 2015, 

os 195 Estados-Membros da UNESCO, legitimaram a criação de um novo rótulo, os 
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Geoparques Globais da UNESCO, durante a 38ª Conferência Geral da Organização. Isto 

denota o reconhecimento governamental da relevância de gerenciar locais geológicos e 

paisagens de forma holística. (UNESCO, 2018; Geoparque Seridó, 2018). 

São crescentes as discussões referentes à definição, características e funções dos 

geoparques. De acordo com Brilha (2009), a conceituação de geoparque surgiu na Europa, 

no final do século XX. Com o decorrer dos anos, foram surgindo outras definições que 

enfatizavam a conservação do patrimônio e desenvolvimento sustentável, como por 

exemplo, na concepção de Martini (2009, p. 90), o geoparque é “Um território que inclui 

um patrimônio geológico particular e uma estratégia de desenvolvimento territorial 

sustentável”. Para o autor, os mesmos devem ter limites definidos e a área de superfície 

suficiente para o desenvolvimento econômico territorial.  

Brilha (2009, p. 28), define geoparques como: 

 

Um território, bem delimitado geograficamente, com uma estratégia de 

desenvolvimento sustentável baseada na conservação do patrimônio geológico, em 

associação com os restantes elementos do patrimônio natural e cultural, com vista à 

melhoria das condições de vida das populações que habitam no seu interior.  

 

Já na concepção de Dowling (2010, p. 6): 

 

Um geoparque é uma área protegida nacional que contém um número de sítios do 

patrimônio geológico de especial importância, raridade ou apelo estético. O foco de 

geoparques está no patrimônio geológico, geologia e relevo. Estes locais da Terra 

com patrimônio são parte de um conceito integrado de proteção, educação e 

desenvolvimento sustentável. 

 

Segundo a UNESCO (2005), um geoparque é uma área com limites bem 

definidos, que envolve sítios geológico paleontológicos de especial relevância científica, 

estética, raridade e educativo, devendo possuir um território suficientemente grande, onde 

se possam desenvolver atividades econômicas que promovam o desenvolvimento local 

sustentável.  

De acordo com as definições acima, é possível observar que estes espaços estão 

diretamente concatenados com os pilares da educação, conservação e do turismo, uma 

vez que, pela via da educação se poderá realizar a conservação do patrimônio geológico 

nos mais diversos valores atribuídos a eles, assim como, o desenvolvimento de práticas 

sustentáveis por meio do turismo, sendo levados em consideração os aspectos 

econômicos, sociais e culturais da localidade. Vale ressaltar ainda, que um geoparque não 

deve ter apenas a relevância geológica, mas também valores históricos, ecológicos, ou 

culturais que são vistos como componentes importantes, como afirma Ruchys (2007).  
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Dessa maneira, é nítida a complexidade desses espaços nos diversos âmbitos. À 

vista disso, para Baci et al. (2009), o conceito de geoparque é concomitantemente, 

dinâmico e complexo frente ao seu caráter construtivo, já que é passível de ser adaptado 

a diferentes realidades, com diferentes formas de gestão, tanto governamentais como 

privadas.  

No que tange as características essenciais a serem consideradas em um geoparque, 

de acordo com a UNESCO (2016), estão: herança geológica de valor internacional, 

gestão, visibilidade e a rede, conforme apresentado na Figura 03.  

 

Figura 03: Itens essenciais para Geoparque 

 

 
 

Fonte: Adaptado da UNESCO (2016) 

 

Cada um destes itens, possui sua relevância para que, de fato, o geoparque 

funcione em todos os âmbitos.  Assim, para melhor compreensão da Figura 02, foi criado 

o Quadro 04, com a descrição de cada item. 

Dessa maneira, os geoparques como espaços base para o fomento do geoturismo 

e outras tipologias turísticas, são ferramentas para o desenvolvimento local, e que 

necessitam também de planejamento, tanto nos aspectos estruturais quanto de gestão. 

No que concerne aos desafios de gestão para o Parque Geográfico de Yehliu 

(Taiwan), Newsome, Dowling e Leung (2012), destacam que eles estão relacionados a 

um congestionamento e a um comportamento depreciativo dos visitantes, ao ponto que 

em Pinnacies Desert (Austrália), isso reflete em um problema iminente. 

Diante das problematizações, exemplificações e conceituações, os mesmos 

autores, complementam que é basal que se pense para além da existência de infraestrutura, 

endurecimento do local e interpretação. Necessitando assim, que haja o despertar para a 

gestão de visitantes em geoparques com implicações direcionadas para a implementação 
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do Geoturismo. 

 

Quadro 04: Itens essenciais para Geoparque 

 

Valor geológico 

internacional 

Um geoparque deve ter um patrimônio geológico de valor internacional, 

este levantamento é realizado pela equipe científica da Rede Global de 

Geoparques da Unesco. 

Gestão É realizada por um corpo com existência legal reconhecido sob legislação 

nacional. Este órgão de administração deve estar adequadamente equipado 

para atender a área e deve incluir todos os atores e autoridades locais e 

regionais relevantes. 

Visibilidade Os geoparques promovem o desenvolvimento econômico local 

sustentável, principalmente através de geoturismo, para disseminar o 

geoturismo é necessário de visibilidade. Esta é alcançada através de 

informações via site, folhetos e mapa detalhado da área que liga os 

recursos geológicos e geográficos da área e outros, tudo isso para facilitar 

que a informação chegue tanto aos turistas e visitantes quanto a 

comunidade local. 

Redes O geoparque não é apenas a cooperação com as pessoas locais que vivem 

na área, mas também sobre a colaboração com outros Geoparques através 

da Rede Global Geoparks para aprender um com os outros a melhorar a 

qualidade do geoparque assim como aumentar a compreensão entre 

diferentes comunidades 
 

Fonte: Adaptado da UNESCO (2016) 

 

Outro aspecto relevante relacionado aos geoparques, são as ações voltadas a 

educação, que são realizadas de acordo com as características da localidade. A exemplo 

disso, na 7ª Conferência Internacional sobre Geoparques Globais da UNESCO, realizada 

no ano de 2016, pôde-se notar o destaque para a educação nesses espaços como objeto de 

estudo. A educação ambiental é abordada em diferentes níveis indo do primário a pós-

graduação. 

De acordo com Kim et al. (2016), foi desenvolvido no Geoparque Cheongsong 

em Coreia do Sul, um guia educacional para alunos do ensino fundamental. O mesmo 

ocorria em rotas geoturísticas existentes e consistia em fornecer recursos por meio de 

textos, fotografias e desenhos animados, bem como várias atividades pedagógicas, 

incluindo esboçar paisagens, redigir ensaios e sugerir políticas ambientais. Foram 

utilizadas tecnologias geoespaciais, como o Google Terra e Google Maps e o visitante 

podia acessar com facilidade a informação digital com seus smartphones via códigos QR. 

A Universidade de Minho em Portugal, visando atingir maior número de 

estudantes, promove um curso online como “uma forma eficiente de garantir educação de 

qualidade para pessoas interessadas em trabalhar em geoparques e também para promover 

a formação ao longo da vida do pessoal do geoparque, com o flexibilidade de estudar de 
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qualquer lugar e a qualquer hora pela Internet” (Brilha et al., 2016). Isto mostra de que 

forma é trabalhado e discutido, um dos pilares dos geoparques, a educação. E como a 

disseminação desta ferramenta pode acarretar em benefícios não apenas para a 

comunidade local, como também para seus visitantes. 

É sabido que, para que aconteça a criação de um geoparque, é necessário que a 

região possua características geológicas e paleontológicas excepcionais, como afirma 

Baci et al. (2009). Além disso, a implementação de um geoparque deve contemplar o 

geoturismo e o desenvolvimento da economia local, com a finalidade de modificar a 

realidade socioeconômica da localidade.   

A respeito disso, Dowling (2010), afirma que os geoparques são responsáveis para 

criar oportunidades de empregos e benefícios econômicos para os que residem no mesmo, 

por meio do geoturismo. Uma vez que, ao atrair maior número de visitantes para o 

geoparque, promoverá o desenvolvimento socioeconômico local, incentivando a criação 

de empresas e indústrias caseiras envolvidas no geoturismo e geoprodutos. Além disso, o 

mesmo autor descreve, alguns exemplos do desenvolvimento do geoturismo em 

geoparques em diversos países, apresentado no Quadro 05. 

 
Quadro 05: Geoturismo em geoparques 

 

Geoparque País 

Geopark Araripe Brasil 

Geopark de Hong Kong,  China 

Geoparque da Floresta Petrificada de Lesbos Grécia 

Copper Coast Geopark Ireland  

Beigua Geopark,  Itália 

Geopark Naturtejo Portugal 
 

Fonte: Adaptado de Dowling (2010) 

 

Neste aspecto, Dowling (2010) e Xu et al. (2016), advogam que os residentes do 

Geopark Sanqingshanna, localizado na China, envolvem-se cada vez mais com o 

geoturismo, o que acarreta benefícios econômicos. Assim, Xu et al. (2016), constatam 

que o envolvimento da comunidade local é uma ferramenta para melhorar o 

desenvolvimento sustentável do geoparque, assim como o bem-estar dos residentes.  

Deste modo, os geoparques além de terem como um dos objetivos a proposta 

geoturística, à conservação dos elementos geológicos e geomorfológicos, por meio da 

educação ambiental e popularização deste conhecimento, também objetivam 

proporcionar benefícios no âmbito econômico e social, para as comunidades locais que o 

circundam 
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A respeito dos benefícios que o geoparque pode acarretar para a comunidade local, 

Farsani, Coelho e Costa (2011), ressaltam que o envolvimento das comunidades locais 

em estratégias inovadoras e de geomarketing, tem criado geotours, geoprodutos, 

geomuseus, geosports, georestaurantes e geopadarias, onde os geoparques tentam 

promover a economia local e conhecimento público sobre geologia. Logo, estes 

benefícios estão estreitamente relacionados à fabricação de suvenirs (artesanato local) dos 

geoparques, atividades relacionadas a lazer, atividades culturais, gastronômicas, entre 

outras. Além disso, há a geração de empregos e a diversificação da renda, uma vez que, 

a comunidade deve fazer parte do processo de planejamento, desenvolvimento e 

implementação do geoturismo. 

Segundo os autores supracitados, o geoparque, juntamente com o geoturismo, 

configuram-se em oportunidade para o desenvolvimento rural, assim como, para redução 

de desemprego. Os funcionários dos geoparques, envolvem a comunidade local nas 

atividades de conservação, educação e marketing do turismo, principalmente tornando 

várias pessoas, membros das diversas comunidades no entorno dos mesmos, como 

multiplicadores no processo de formação e conservação das áreas dos geoparques. 

(Farsani, Coelho e Costa, 2011).  

Em se tratando de Brasil, devido a sua grande extensão territorial e a variedade de 

ambientes naturais, este possui grande potencial para a proposição de geoparques. Diante 

disso, o Serviço Geológico do Brasil - CPRM, criou em 2006, o Projeto Geoparques que 

tem como princípios básicos: a identificação, o levantamento, a descrição, o inventário, 

o diagnóstico e a ampla divulgação de áreas com potencial para futuros geoparques no 

território nacional.  

Vale Salientar que em 2012, a “CPRM publicou o primeiro volume do livro sobre 

propostas de geoparques, das quais 14 relacionam-se ao Projeto Geoparques”. (CPRM, 

2018). A respeito do projeto geoparques no território brasileiro, afirmam Schobbenhaus 

e Silva (2012, p. 19): 

 

O projeto representa importante papel na criação de geoparques no Brasil, uma vez 

que esse projeto tem como premissa básica a identificação, levantamento, descrição, 

diagnóstico e ampla divulgação de áreas com potencial para futuros geoparques no 

território nacional, bem como o inventário e quantificação de geossítios.  

  

 De acordo com o mesmo Órgão, o Brasil tem em um enorme potencial geoturístico 

e condições favoráveis para desenvolver plenamente essa atividade, de maneira a usufruir 

dos benefícios sociais que ela pode oferecer. Com isso, atualmente, o Projeto Geoparques 
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conta com 37 propostas de geoparques, como estão descritas na Figura 04 e no Quadro 

06. 

 

Figura 04: Propostas de geoparques no Brasil- CPRM 

 
Fonte: CPRM (2018) 

 

De forma geral, o estudo denota o quão importante são os geoparques para o 

desenvolvimento da comunidade local por intermédio do turismo no Brasil e no mundo. 

Atualmente a Rede Global de Geoparks conta com 140 geoparques em 38 países. 

(UNESCO, 2018).  

Vale ressaltar que, os geoparques são base para outras práticas turísticas que vão 

além do geoturismo, e que mediante estas, poderão promover o desenvolvimento local. 

À vista disso, há no Brasil, mais precisamente no interior do Rio Grande do Norte, o 

Projeto Geoparque Seridó (PGS). Este é composto por seis municípios, possuindo 

inúmeras belezas naturais e culturais, com potencial para o desenvolvimento de diversas 

atividades e segmentos turísticos. 

Logo, será possível elucidar a evolução do PGS, em suas diferentes bases: 

educação, conservação e turismo, evidenciando assim, de quais maneiras este projeto 
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pode incentivar a transformação social, cultural e econômico da localidade envolvida. 

Diante disto, esta discussão será evidenciada no tópico seguinte. 

 

Quadro 06: Propostas Geoparque 

 

Nº NOME UF 

1 Cachoeiras do Amazonas AM 

2 Morro do Chapéu BA 

3 Pireneus GO 

4 Astroblema de Araguainha-Ponte Branca GO/MT 

5 Quadrilátero Ferrífero MG 

6 Bodoquena-Pantanal MS 

7 Chapada do Guimarães MT 

8 Fernando de Noronha PE 

9 Seridó RN 

10 Quarta Colônia RS 

11 Caminhos dos Cânions do Sul RS/SC 

12 Serra da Capivara PI 

13 Uberaba MG 

14 Litoral Sul de Pernambuco PE 

15 Sete Cidades- Pedro II PI 

16 Alto Vale do Ribeira SP 

17 Guaritas-Minas do Camaquã RS 

18 Catimbau-Pedra Furada PE 

19 Alto Rio de Contas BA 

20 Serra do Sincorá BA 

21 Rio do Peixe PB 

22 Cânion do São Francisco SE/AL 

23 Cariri Paraibano PB 

24 Monte Alegre PA 

25 Vale Monumental CE 

26 Serra da Canastra MS 

27 Carolina MA 

28 Tepuis RR 

29 Alto do Rio Negro AM 

30 Alto Alegre dos Parecis RO 

31 Costões e Lagunas do Estado do Rio de Janeiro RJ 

32 Ciclo do Ouro de Guarulhos SP 

33 Campos Gerais PR 

34 Inselbergs de Itatim-Milagres BA 

35 Iraquara BA 

36 Rio Joao Rodrigues- S. Desidério BA 

37 Corumbataí SP 
 

Fonte: CPRM (2018) 

 

 

2.4 Projeto Geoparque Seridó-RN: do sonho à realidade 

 

A região do Seridó Potiguar é rica tanto nos aspectos da diversidade biológica, 

quanto geológica, possuindo patrimônio geológico que resulta em paisagens únicas, regadas 
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com grande valor cultural, não apenas para localidade, como também para todo o Estado do 

Rio Grande do Norte, o que subsidiou a formulação do PGS. Segundo Nascimento et al. 

(2017), “as atividades relacionadas ao Projeto Geoparque Seridó foram iniciadas em 19 

de abril de 2010 no contexto do Programa "Geoparques do Brasil", estabelecido em 2006 

pelo Serviço Geológico do Brasil-CPRM em parceria com a UFRN”.  

Assim, o Projeto é composto atualmente por seis municípios: Cerro Corá, Lagoa 

Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas e Parelhas. Estes municípios fazem 

parte da mesorregião Central Potiguar e compreendem partes das microrregiões Serra de 

Santana e Seridó Oriental. Logo, o PGS, está localizado na porção Centro Sul do Estado 

do Rio Grande do Norte, tornando-se, uma realidade no que corresponde às ações de 

gestão e desenvolvimento local. A soma da área do Projeto é de 2.802 km2. Para melhor 

visualização, as informações sociodemográficas de cada município estão expostas na 

Tabela 01. 

 

Tabela 01:  Dados populacionais, IDH e distâncias envolvendo os municípios 

do Projeto Geoparque Seridó 

 

 Área* 
(km2) 

População* 
(2010) 

População* 
(estimativa em 2017) 

IDH municipal 
(em 2010)* 

Distância de 

Natal (km) 

Cerro Corá 393,573 10.916 11.344 0.607 180 

Lagoa Nova 176,301 13.983 15.590 0.585 198 

Currais Novos 864,349 42.652 45.228 0.691 172 

Acari 608,466 11035 11.333 0.679 201 

Carnaúba dos 

Dantas 
246,308 7.249 8.188 0.659 219 

Parelhas 513,507 20.354 21.669 0.676 232 

Total 2802,504 106,189 113.352 --------- --------- 

Rio Grande do 

Norte 
52.811,126 3.168.027 3.507.003 --------- --------- 

 

Fonte: Adaptado do Geoparque Seridó (2018) 

 

No que corresponde aos dados sociodemográficos dos municípios, a economia foi 

desenvolvida por meio da pecuária extensiva, agricultura e mineração. No entanto, 

“recentemente novas atividades foram introduzidas e/ou ampliadas, tais como a produção 

leiteira, a modernização e ampliação da caprino-ovinocultura, a atividade ceramista e o 

desenvolvimento do setor terciário, com destaque para o comércio e a diversificação de 

serviços (principalmente o turismo)” (Geoparque Seridó, 2018). 

É importante salientar que a área que corresponde ao projeto, já possui ações que 

incentivam a atividade turística, como por exemplo, o Programa de Regionalização do 
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Turismo, realizado pelo Ministério do Turismo. Este resultou na delimitação de cinco 

polos turísticos no Estado do Rio Grande do Norte, dentre os quais, o Polo Seridó. “Este 

polo é constituído atualmente por nove municípios, sendo eles: Acari, Caicó, Carnaúba 

dos Dantas, Cerro Corá, Currais Novos, Florânia, Lagoa Nova, Parelhas e Santana dos 

Matos”. (MTUR, 2016). Logo, é possível perceber que dos nove municípios do Polo 

Seridó, seis destes, fazem parte do PGS. 

Além do mais, há na região o Projeto Roteiro Seridó, outra ferramenta de 

incentivo ao desenvolvimento do turismo local. Acerca disso, “o Polo e Conselho de 

Turismo, fomentado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae), e Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte entre outras organizações, que 

criaram em 2004 o Projeto Roteiro Seridó e está integrado ao Programa Territórios da 

Cidadania do Governo Federal” (Bezerra et al., 2013, p. 37).  

Segundo Batista e Gomes (2015), existe no Seridó “o papel desempenhado pelo 

IPHAN/RN na preservação do patrimônio arqueológico da região, seja por meio do 

cumprimento da legislação relacionada à arqueologia preventiva ou por meio de 

iniciativas de socialização que garantem uma visitação mais controlada aos sítios.”. Com 

isso, ficam evidentes as ações sob a luz do turismo, existentes na região que circunscreve 

o projeto geoparque estudado, elucidando assim, a importância desses incentivos para a 

proteção e conservação dos recursos naturais, assim como, para o fomento ao 

desenvolvimento local.  

Nos últimos anos, foram várias ações, com a finalidade de contribuir para a 

interiorização do turismo no Estado, por meio do PGS, uma destas foi o apoio da 

Secretaria do Estado do Rio Grande do Norte. A respeito disso, o então Secretário de 

Turismo do Estado, afirmou que, “desde quando soubemos desse projeto, ainda no início 

da gestão, tomamos a iniciativa de procurar a coordenação do Geoparque para 

tentarmos implantar esse importante equipamento que vai ao encontro com nossa 

proposta de interiorizar o turismo no nosso Estado”. (ABIH, 2016). 

Este apoio tornou-se basilar e impulsionador para as ações de planejamento e 

gestão do Projeto, além de ser uma ferramenta para a promoção do Estado, como afirma 

o Professor e Coordenador do Projeto Marcos Nascimento: “Antes, nós que 

procurávamos os gestores, e desta vez, fomos procurados pela equipe da Setur, 

interessada no projeto. Estão cientes que esta é uma oportunidade para o Rio Grande do 

Norte ser reconhecido mundialmente, além de fomentar investimentos aos municípios 

envolvidos e uma nova fonte de recursos para o turismo”. (ABIH, 2016). Isto denota a 
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relevância do projeto tanto como forma de promoção e interiorização do turismo no 

Estado, como também, para o desenvolvimento econômico das localidades envolvidas. 

No mês de junho de 2018, aconteceu uma visita técnica ao Geopark Araripe – CE, 

realizada por gestores do PGS. Por meio desta, pôde-se conhecer alguns geossítios, a sede 

do Geopark, assim como realizar uma conversa a respeito das ações nesse território do 

Programa Mundial de Geoparques (Geoparque Seridó, 2018). Assim, percebe-se o 

envolvimento dos gestores que trabalham o território do PGS, buscando conhecimento e 

aperfeiçoamento por meio da visita técnica e da partilha de experiências, para pôr em 

prática o conhecimento vivenciado e adquirido.  

A respeito de debates acerca PGS, em abril de 2018, foram realizadas três 

audiências públicas nas câmaras municipais de Currais Novos, Acari e Parelhas, com a 

participação da população local, prefeitos e vereadores. Como estão descritas nas Figuras 

05, 06 e 07. 

Além disso, no dia 7 de agosto de 2018, aconteceu outra audiência pública sobre 

o projeto, dessa vez no município de Lagoa Nova/RN. De acordo com a entrevista dada 

a TV LN, o Professor e Coordenador Marcos Nascimento, afirmou: “ [...] falando sobre 

o geoparque Seridó, como a gente pode promover essa nova gestão territorial, em 

parceria com os seis municípios e depois de Lagoa Nova, teremos em breve as audiências 

públicas nos municípios de Cerro Corá e Carnaúba dos Dantas”, completando assim, os 

seis municípios do projeto. Como exposto na Figura 08. 

 

Figura 05: Audiência Pública no município de Currais Novos 

 

 
Fonte: Facebook Projeto Geoparque Seridó (2018) 
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Figura 06: Audiência Pública no município de Acari 

 

 
 

Fonte: Facebook Projeto Geoparque Seridó (2018) 

 

 
Figura 07: Audiência Pública no município de Parelhas 

 

 
 

Fonte: Facebook Projeto Geoparque Seridó (2018) 
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Figura 08: Audiência Pública no município de Lagoa Nova 

 
 

Fonte: Facebook Projeto Geoparque Seridó (2018) 

 

 As audiências públicas foram relevantes para promover o conceito, objetivos e as 

potencialidades naturais, turísticas e econômicas do PGS. Além de contar com a 

participação da comunidade local, gestores do setor público e privado. A respeito disso, 

na mesma reportagem feita pela LN TV (2018), o Prefeito de Lagoa Nova, Luciano 

Santos, afirmou que: 

 

Esse projeto geoparque visa ampliar o conhecimento do público interno e externo do 

nosso município. Lagoa Nova tem suas inúmeras benfeitorias naturais e o potencial 

turístico na visão natural e econômica [...] Nós temos um município que tem 

estrutura de hotelaria e restaurantes excelentes, aptas a receber qualquer visitante de 

qualquer nível econômico, falta apenas a gente fazer esses instrumentos sejam 

utilizados pelos turistas e também pelo nosso povo local.   

 

 Isto evidencia o apoio da prefeitura nas ações que visam contribuir para a melhoria 

e desenvolvimento do projeto em questão, tanto para os turistas, quanto para comunidade 

local. Ainda na reportagem realizada pela LN TV (2018), Fátima, repórter da revista 

Pulsação, afirmou: “Eu diria, que a nossa região aqui, terá dois momentos: um antes e 

um depois do Geoparque Seridó. É um projeto espetacular e internacional, que vai atrair 

muita gente pra cá. Eu não tenho dúvida de que o turismo é uma alternativa, sem medo 

de ser feliz, que esta região é tão assolada pela questão climática e tudo mais”.  

É válido ressaltar que o geoparque possui como tripé: a conservação, educação e 

turismo, e o PGS apresenta várias ações atreladas a estes, visando assim, contribuir para 

o envolvimento da população local e desenvolvimento da mesma.  De acordo com Gomes, 

Azevedo e Nascimento (2018), o projeto foi apresentado em Feiras Internacionais de 

Turismo – FIT em Buenos Aires (Argentina), Berlim (Alemanha) e Portugal no ano de 

2017, além das apresentações em simpósios e congressos científicos ou eventos 
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específicos a cada município envolvido. 

 No que está relacionado às ações de educação ambiental no território do PGS, 

pode-se elencar inúmeras, dentre elas o Projeto "Educação Patrimonial: Conhecendo 

Currais Novos através do Geoparque Seridó" da Escola Municipal Professor Humberto 

Gama, de Currais Novos/RN, realizado no mês de maio de 2018. Este, foi ministrado por 

Janaina Medeiros, assessora de atividades operacionais do Projeto, unindo a teoria à 

prática acerca dos “conceitos da geodiversidade”, no Geossítio Mina Brejuí, localizado 

também no município de Currais Novos (Geoparque Seridó, 2018). Exposto na Figura 

09. 

 

Figura 09: Educação Patrimonial: Conhecendo Currais Novos através do Geoparque Seridó 

 

 
 

Fonte: Facebook Geoparque Seridó (2018) 

 

São variadas as maneiras de divulgação e promoção do PGS. Ele dispõe de mídias 

sociais, como Facebook, Instagram e um aplicativo Geoparque Seridó, com a finalidade 

de promover o turismo e os benefícios de suas ações (Freitas & Silva, 2017; Freitas et al., 

2017), além do canal no Youtube, criado em abril de 2017, divulgando de forma simples 

e objetiva, as propostas, eventos, roteiros turísticos, riquezas naturais, culturais e turísticas 

da região. 

Com relação aos aspectos culturais locais, a região do Seridó possui uma forte 

identidade regional, regadas por tradições, hospitalidade, culinária, artesanato e que 

unidas, são ferramentas de grande interesse e incentivo ao desenvolvimento local por 
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intermédio do turismo. A respeito de aspectos gastronômicos, os sabores e saberes locais, 

são elementos essenciais e que fazem parte da construção identitária da cultura de um 

povo e de uma determinada região, fazendo-se premente a valorização destas, para 

salvaguardá-las às futuras gerações.  

Assim, levando em consideração as riquezas e potencialidades culturais e 

gastronômicas da região, estes podem trazer desenvolvimento para a localidade, por meio 

de roteiros turísticos. Segundo Lucena e Lopes (2011, p. 8), as riquezas identitárias locais 

por meio do artesanato, dos bordados e “os produtos alimentares, integrantes da rica 

culinária local, como licores, doces, queijos e carne-de-sol. Outros ainda como a 

cerâmica, a palha, as redes de dormir, dentre outros, são facilmente comercializados”, 

sendo isto atrelado a marca “Seridó”. Logo, a gastronomia local, faz-se fortemente 

presente, tornando-se uma motivação para o deslocamento de pessoas. 

Em novembro de 2018, aconteceu no campus da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte em Currais Novos – CERES, o I encontro Potiguar Geoparque Seridó: 

do Sonho a Realidade (Figura 10). Este teve como ênfase, a promoção e a popularização 

de conhecimento acerca do PGS e em desenvolvimento no Brasil.  

O evento contou com a participação de diversas pessoas e setores, tanto público 

quanto privado, que apoiam e incentivam esta proposta. Um exemplo destes foi o Srº José 

Patrício Melo, Reitor da Universidade Regional do Cariri – URCA – CE, que apresentou 

a experiência do Geopark Araripe- CE, primeiro geoparque das Américas e hemisfério 

Sul, reconhecido pela Global Geoparks Network.  

 

Figura 10: Divulgação do I Encontro Potiguar Geoparque Seridó 

 

 
 

Fonte: Projeto Geoparque Seridó (2019) 

 

Em uma matéria realizada pelo Sidy’s Tv (2018), o reitor elucidou que “o Seridó 

hoje realiza o primeiro encontro potiguar Projeto Geoparque Seridó e nós do Araripe do 

Ceará, com a experiência dos nossos 12 anos de estrada percorridas, estamos aqui para 
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apoiar esta iniciativa e dividir essas experiências exitosas para falar das dificuldades 

que foram sendo trabalhadas ao longo desses 12 anos”. O mesmo afirmou ainda que “O 

projeto que mira o desenvolvimento territorial ele pressupõe que nosso território tem 

qualidades em termo de produção e de bens ambientais de destaque mundial”. 

Este evento foi uma iniciativa do Curso de Turismo do campus Currais Novos 

Ceres - UFRN, em parceria com o Pro-reitoria de Extensão - Proex, Pro-reitoria de 

pesquisa e Extensão - Propex, Programa Qualitur, Prefeitura e o Projeto Geoparque 

Seridó.  

A respeito do encontro, o coordenador do evento, Marcelo Taveira, afirmou que: 

“Hoje nós estamos com os melhores nomes do Brasil que discutem e publicam na área 

de geoparque e o Geoparque Seridó já é conhecido internacionalmente. Então, na hora 

da gente trazer o evento para Currais Novos que é o município que abriga, tanto a gestão 

operacional quanto o território, uma parte desse território que compõe este geoparque”.  

Além destes, estavam presentes como palestrantes: Marcos Nascimento, 

Coordenador do PGS; Janaina Medeiros, Assessora de Atividades Operacional do 

projeto; Marcio Marreiro, Professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Yves 

Guerra, Gestor de Turismo no SEBRAE/RN, Fabiano Souza da Silva, Coordenador de 

Geoeducação e educação ambiental no Consorcio Internacional dos Cânios do Sul, 

Leonardo Figueiredo, Coordenador do Projeto Geoparque Cariri Paraibano; Cristiane 

Cardoso, subcoordenadora de Fortalecimento Profissional da Secretaria de Turismo/RN 

e Matheus Silva, Mestre em Geociências na UFRJ.  

Ainda a respeito do evento, alguns geoprodutos do PGS, foram expostos, como o 

quadro com a logomarca do Artesão Adriano Campelo, Pintura rupestre na rocha do José 

Evangelista, animal sobre a rocha do Josenildo Medeiros e peças de biscuit da Neide 

Cabral, apresentada na Figura 11. 

Por meio dos artesanatos locais, há a geração de renda para os artesãos, assim 

como a propagação da cultura da localidade. Além disso, há um fluxo turístico presente 

no PGS, seja com objetivos educativos, pesquisas, turismo pedagógico, religioso ou 

outros. Deste modo, também durante o ano de 2018, foi recebido professores de diversas 

áreas como: Antônio Vieira, Professor de Geografia e Geomorfologia, da Universidade 

do Minho (UMinho), de Portugal; a Professora Claudia Saboia e alunos de graduação e 

pós-graduação de Geografia do Instituto Federal do Piauí, como também de professores 

e estudantes de diversas cidades do Estado e Estados vizinhos. 
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Figura 11: Artesanato do Projeto Geoparque Seridó 

 

 
Fonte: Facebook Geoparque Seridó (2018) 

 

Isto denota algumas das motivações que o visitante/turista possui para conhecer 

os atrativos do PGS. Vale salientar que com fluxo de pessoas em uma destinação, há a 

movimentação de diversos setores do turismo, tais como: hotelaria, alimentos e bebidas, 

gastronomia, artesanato dentre outros. 

Ainda no mês de novembro de 2018, o PGS participou, através do seu 

coordenador Marcos Nascimento, de um curso intensivo sobre geoparques, que pela 

primeira vez foi realizado na América Latina (Figura 12). Este curso contava com 

professores da Europa e especialistas da Rede Global de Geoparques e da Rede de 

Geoparques da América Latina. O curso foi uma parceria entre o Comitê Nacional de 

Geoparques do Uruguai e Escritório da UNESCO em Montevidéu, sendo um momento 

de trocas de experiências com os demais geoparques e projetos. (Geoparque Seridó, 2019) 

 

Figura 12: Curso sobre Geoparques em Montevidéu 

 

 
Fonte: Facebook Projeto Geoparque Seridó (2019) 
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 Percebe-se, portanto, algumas das inúmeras ações realizadas no Projeto 

Geoparque Seridó, que envolvem educação, conservação e turismo, contribuindo tanto 

no âmbito cultural, social e econômico da localidade. Assim como, o envolvimento de 

diversos atores que incentivam essa realidade já existente e em constante construção.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

O presente tópico tem como finalidade apresentar os métodos da pesquisa, analisar 

a temática, assim como a construção dos resultados e as considerações finais da pesquisa. 

Deste modo, serão evidenciados o universo e o tipo de estudo, as técnicas utilizadas para 

a coleta de dados, os procedimentos que darão suportes a coleta e a forma de análise. 

 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 
 

No que tange aos procedimentos metodológicos, trata-se de um estudo de caráter 

descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa. A pesquisa em questão é de natureza 

exploratória, uma vez que, traz uma discussão ainda crescente a respeito das práticas 

turísticas em territórios de geoparques.  

De acordo com Dencker (2005, p. 151), a pesquisa exploratória “procura 

aprimorar ideias ou descobrir intuições”. Na concepção de Gil (2002), a pesquisa 

exploratória “tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos”. No caso do presente estudo, é analisar de 

que forma a atividade turística é realizada do território do Geoparque Seridó- RN e como 

esta pode contribuir para o desenvolvimento da localidade.  Além do mais, é descritivo, 

pois de acordo com Dencker (2005), busca descrever fenômenos ou estabelecer relações 

entre variáveis. 

Em relação a classificação metodológica, esta pesquisa traz uma abordagem 

qualitativa. De acordo com Dencker (2005, p. 131), “a pesquisa qualitativa é adequada 

para obter conhecimento mais profundo de casos específicos, porém não permite 

generalização em termos de probabilidade de ocorrência”.  

Por isso, a pesquisa busca proporcionar o conhecimento aprofundado sobre o 

turismo no projeto geoparque, não pretendendo, entretanto, esgotar o tema ou fazer 

generalizações sobre os dados da pesquisa. Para a fundamentação teórica, foram 

utilizadas pesquisas bibliográficas em livros, artigos científicos, teses e dissertações, 

relacionados com o tema abordado, e pesquisa documental. No que se refere aos 

procedimentos técnicos da pesquisa, foi utilizado o estudo de caso.  

Na concepção de Dencker (2005, p. 155):  

 

O estudo de caso pode envolver exame de registos, observação de ocorrências e de 

fatos entrevistas estruturadas e não-estruturadas ou qualquer outra técnica de 
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pesquisa. O objetivo do estudo de caso, por sua vez, pode ser um indivíduo, um 

grupo, uma organização, um conjunto de organizações ou até mesmo uma situação. 

(Dencker, 2005, p. 155). 

 

Segundo Yin (2010, p. 20) “o estudo de caso permite uma investigação para se 

preservar as características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real 

[...]”.   

 

 

3.2 Universo e Campo da Pesquisa 
 

A pesquisa tem como proposição, a realização do estudo de caso in loco nas 

cidades que compõem o PGS, sendo elas: Acari, Currais Novos, Cerro Corá, Carnaúba 

dos Dantas, Lagoa Nova e Parelhas, localizadas no interior do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

 

 

3.3 Coleta de Dados 

 

Para alcançar os resultados do estudo, foram realizadas análises das atas do Grupo 

de Trabalhos Geoparque Seridó pela SETUR, Secretaria de Estado do Turismo. Para 

subsidiar a pesquisa, foram realizadas também, entrevistas com Ruy Gaspar, até então 

Secretário de Turismo do Estado; Nayara Santana, Gerente de Promoção Internacional do 

Estado do Rio Grande do Norte, a respeito da visita técnica realizada no Arouca Geopark, 

com o Coordenador Executivo do Arouca Geopark, Antônio Carlos Gomes Duarte e com 

o Professor José Brilha, referência no assunto abordado. 

Além disso, foi feita análises dos sites do Arouca Geopark e Geopark Naturtejo. 

O Arouca Geopark, segundo Alves, Kerber, Valentin, Pachec (2015), é considerado um 

modelo ideal para estruturação de geoparques na Europa, cumprindo todas as diretrizes 

da UNESCO. O Geopark Naturtejo, por sua vez, foi o primeiro geopark português a 

integrar em 2006, a Rede Europeia de Geoparks.  

Após a coleta de dados, foi realizada a análise de conteúdo das atas e entrevistas. 

A análise de dados foi feita por meio da interpretação, a respeito disso, Dencker (2005, 

p. 208) elucida que a “interpretação consiste em expressar o verdadeiro significado do 

material em termos de propósito do estudo. O pesquisador fará as ligações lógicas e as 

comparações, enunciará princípios e fará generalizações”.  
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3.4 Técnica de Análise dos Dados 
  

 Para melhor compreensão dos procedimentos metodológicos, tem-se o quadro 07, 

evidenciando os objetivos, categorias de análise, tipo de coleta e análise de dados. 

Quadro 07: Quadro Metodológico 

 

Objetivo Geral Objetivos Específicos Categorias de 

Análise 

Coleta de 

Dados 

Analise dos 

Dados 

“Analisar os 

segmentos 

presentes no 

Projeto 

Geoparque Seridó 

que contribuem 

no 

desenvolvimento 

local” 

Identificar os 

segmentos turísticos 

presentes no Projeto 

Geoparque Seridó – 

RN 

T. Sustentável 

Ecoturismo 

Geoturismo 

T. Aventura 

T. Cultural 

T. Religioso 

T. Gastronômico 

T. Pedagógico 

T. arqueológico 

Outros 

Pesquisa 

Bibliográfica 

Pesquisa 

Documental  

Análise de 

Conteúdo 

Elencar os segmentos 

turísticos que são 

realizados no Arouca 

Geopark e Geopark 

Naturtejo- Portugal, 

comumente aplicados 

no Projeto Geoparque 

Seridó- Brasil  

Ecoturismo 

Geoturismo 

T. Aventura 

T. Cultural 

T. Religioso 

T. Gastronômico 

T. Pedagógico 

Outros 

Análise em 

sites 

Entrevista 

Análise de 

Conteúdo 

Averiguar por meio da 

análise de atas das 

reuniões públicas, de 

que maneira 

acontecem as 

discussões acerca do 

Projeto Geoparque 

Seridó, na visão dos 

Gestores Públicos  

Turismo 

Gestão 

Análise de 

atas 

Entrevista 

Análise de 

Conteúdo 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

3.5 Instrumento da Pesquisa 

  

Na pesquisa foi utilizada entrevista semiestruturada, conforme apresentado no 

Apêndice A, seguindo um roteiro pré-elaborado com quatro questões, por possibilitar 

fazer perguntas específicas a respeito do turismo no Arouca Geopark em Portugal, 

fornecendo subsídios para comparações ao geoparque Projeto em questão. Foram 

realizadas também, seguindo um roteiro pré-elaborado, entrevista com Srº Ruy Gaspar, a 

Srª Nayara Santana, Srº Antônio Carlos Gomes Duarte e Srº José Brilha, contendo quatro 

questões cada entrevista. 
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De acordo com Vergara (2011), a presença física de ambos é o ideal no momento 

da entrevista, mas a entrevista também pode ser feita por mídia interativa em geral, 

embora corra risco de perder um pouco de qualidade. Essas entrevistas foram realizadas 

pela troca de e-mails e do contato com gestores dos geoparques estudados, por meio das 

mídias sociais. 

 Além disso, foi realizada uma entrevista com o Professor José Brilha, pesquisador 

de referência no âmbito do estudo em questão. Esta entrevista teve como objetivo 

conhecer sua concepção acerca das atividades turísticas realizadas em territórios de 

geoparques. A entrevista foi realizada dia 13 de outubro de 2017 durante o IV Simpósio 

Brasileiro de Patrimônio Geológico em Ponta Grossa, Paraná, e a gravação da entrevista 

foi autorizada pelo mesmo. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 A pesquisa em questão teve como objetivo central, analisar os segmentos turísticos 

presentes no PGS que contribuem para o desenvolvimento local. Devido às suas riquezas 

naturais, culturais e identitárias locais, a área que compõe o projeto possui diversas 

atividades turísticas que vão desde o turismo de natureza, até o turismo cultural.  

 

 

4.1 SEGMENTOS TURÍSTICOS PRESENTES NO PROJETO GEOPARQUE SERIDÓ 

 

O turismo se faz presente como uma ferramenta relevante, sendo os geoparques, 

a base para o fomento e desenvolvimento de atividades e nichos turísticos. A respeito 

disso, vale ressaltar que o turismo nos espaços naturais, segundo Ruschmann (1997, p. 

27), “não é apenas modismo de uma época e a opinião pública tem se conscientizado, 

cada vez mais, da necessidade de proteger o meio ambiente”. Logo, é visto a 

diversificação e fortalecimento das atividades turísticas ligadas à natureza, tais como: 

ecoturismo, geoturismo, turismo de aventura, turismo rural e outros.  

No entanto, apesar dos geoparques possuírem o potencial para o desenvolvimento 

de práticas turísticas ligadas a natureza, os mesmos também são base para o surgimento 

e/ou promoção de outras tipologias como: o turismo cultural, turismo religioso, turismo 

gastronômico, pedagógico e outros. Por isso, faz-se premente, o estímulo de ações e 

estudos que promovam a disseminação destes espaços no mundo, a fim de contribuir não 

apenas para a localidade, como também para a proteção dos recursos naturais, em sua 

totalidade.  

Deste modo, respondendo o primeiro objetivo específico que é: Identificar os 

segmentos turísticos presentes no Projeto Geoparque Seridó – RN, pôde-se identificar: 

turismo de natureza, cultural, ecoturismo, turismo de aventura, geoturismo, turismo 

cultural, turismo religioso, gastronômico dentre outros, como está descrito na Figura 13. 

Porém é visto que a base para estes segmentos encontrados no PGS é o turismo 

sustentável. Antes de fazer alusão a este e ao desenvolvimento sustentável, é relevante 

esclarecer alguns conceitos sobre “sustentabilidade”, esta muitas vezes tida como 

sinônimo dos termos citados anteriormente. No entanto, de acordo com o estudo recente 

de Lamas et.al, (2018), sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e turismo 

sustentável “apresentam consideráveis diferenças, o que demonstra a necessidade de se 

revisitar tais conceitos”.  
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Figura 13: Segmentos Turísticos do Projeto Geoparque Seridó 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019)
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 De acordo com o Relatório Brundtland, também conhecido como “Nosso Futuro 

Comum”, elaborado em 1987, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da ONU, sustentabilidade significa “atender às necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem também às 

suas”. 

Em conformidade com Irving (2018), o termo sustentabilidade tem origem 

etimologica do latim, sustentare, que significa conservar em bom estado, manter, resistir, 

continuar. Assim, tomando como base a sustentabilidade, surge o desenvolvimento 

sustentável, tornando-se um conceito bastante discutido nas últimas décadas, e com uma 

visão interdisciplinar. Sachs (2008, p.36), afirma que:  

 

O desenvolvimento sustentável obedece ao duplo imperativo ético da solidariedade 

com as gerações presentes e futuras, e exige a explicitação de critérios de 

sustentabilidade social e ambiental e de viabilidade econômica. Estritamente 

falando, apenas as soluções que considerem estes três elementos, isto é, que 

promovam o crescimento econômico com impactos positivos em termos sociais e 

ambientais, merecem a denominação de desenvolvimento [...]  

 

Desse modo, a adjetivação sustentável na palavra “desenvolvimento”, transforma-

se em novo conceito e que como um todo, possui pilares ambientais, sociais e 

econômicos, sem esquecer da relevância cultural e política, protegendo e beneficiando a 

natureza, as gerações futuras e a consequentemente a localidade que o circunscreve. Isso 

está em consonância com França e Araújo (2010, p.60). Segundo os mesmos, o turismo 

se constitui como uma alternativa viável de desenvolvimento sustentável, mas para que 

isso ocorra, “o novo poder local deve desempenhar o seu papel de fomentador e 

protagonista do desenvolvimento socioeconômico da nação”. 

No entanto, com o  rápido crescimento da atividade turística e consequentemente 

com a degradação ambiental, faz-se necessário ações que visem a minimização dos 

problemas ambientais, sociais e econômicos, uma vez que, segundo Cooper et al. (2007. 

p. 211), não é possível desenvolver o turismo sem que ocorra impactos ambientais. Porém 

é possível, com um planejamento correto, “gerenciar o desenvolvimento do turismo com 

o objetivo de minimizar os impactos negativos, ao mesmo tempo em que se estimulam os 

impactos positivos”. 

Assim, em se tratando de desenvolvimento turístico, de acordo com Dias (2008, 

p.71), este desenvolvimento deverá fundamentar-se sobre os critérios da sustentabilidade, 

ou seja, “preservar o ecossistema a longo prazo, tornar-se viável economicamente e ser 

equitativo do ponto de vista ético e social para as comunidades locais”. Ainda, segundo 
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o autor, o turismo encontra-se atualmente como um poderoso instrumento de 

desenvolvimento e como tal pode e deve participar ativamente de qualquer estratégia de 

desenvolvimento sustentável.  

A fim de contribuir para o desenvolvimento sustentável no turismo, emerge o 

turismo sustentável, que de  acordo com Lamas et. al. (2018), “o conceito de turismo 

sustentável originou-se do conceito de desenvolvimento sustentável, e tal como esse, não 

possui uma definição consensual”, assim, pode-se dizer que esses conceitos tornam-se 

inseparáveis e complementares.  

Para Swarbrooke (2000), o turismo sustentável não deve ser separado do debate 

mais amplo sobre desenvolvimento sustentável em geral. O autor elucida que o turismo 

sustentável não é apenas uma proteção ao meio ambiente, ele também está ligado à 

viabilidade econômica a longo prazo e à justiça social. Assim, percebe-se a complexidade 

e a amplitude desta forma de turismo e que a mesma tende a contribuir positivamente em 

diferentes âmbitos.  

Ainda referente ao turismo sustentável, é observável que o paradigma do turismo 

sustentável está em constante transformação, como afirmam Lillo e Taucare (2018), as 

idéias, a respeito do turismo sustentável também está mudando. Os mesmos autores, 

elucidam a evolução conceitual tanto do desenvolvimento sustentável quanto do turismo 

sustentável. 

Deste modo, tomando-se como referência segmentos turísticos baseadas na 

natureza e presentes no PGS, identificou-se: o ecoturismo, turismo de aventura, 

geoturismo e turismo rural. Estes são segmentos de destaque na Região do Seridó, 

assim como no Estado do Rio Grande do Norte, possuindo riquezas naturais, sendo base 

para o desenvolvimento de muitas atividades relacionadas aos mesmos. Vale ressaltar que 

o turismo natural engloba estes segmentos, fazendo com que as atividades praticadas se 

reforcem, visando unir por intermédio do turismo, a conscientização ambiental, 

atividades interpretativas, levando o desenvolvimento para a localidade.  

Logo, a fim de maximizar o fluxo turístico no território do PGS, existem agências 

de viagens que trabalham com o ecoturismo, turismo de aventura e o geoturismo, tais 

quais: Aventura DeRocha, Camaleão Expedição e Aventura, Pé na Estrada Trilhas, 

Ecotur, além de guias e condutores locais que prestam esses serviços, descritas na Figura 

14. 

 

 



60  

Figura 14: Agências Turismo de Aventura no Projeto Geoparque Seridó 

 

 
 

Fontes: Facebook Aventura DeRocha (2018); Camaleão Expedição e Aventura (2018) 

 

 Ainda, tomando como base o turismo natural, o turismo rural é outro segmento 

considerável e desenvolvido no geoparque em questão. Segmento este, que pode ser 

praticado em áreas rurais ou agrícolas.   

 De acordo com Guardia (2012, p.161) o espaço rural, apresenta um caráter de 

integração, “que valoriza o meio ambiente, as tradições da região, o patrimônio, as paisagens 

e a cultura desse ambiente. Pode minimizar desigualdades valorizando a cultura local, 

agregando valor aos produtos artesanais permitindo a fixação da família no campo”. Isso 

denota alguns dos benefícios trazidos por meio de atividades em áreas rurais, a valorização 

cultural da comunidade local, produção de artesanato e consequentemente a geração de 

renda. 

A respeito do turismo rural no Seridó, Freire (2015), elucida que é possível 

perceber esta prática na região seridoense. Esta pesquisa ocorreu também na área 

administrativa de Currais Novos: Acari, Cerro Corá, Carnaúba dos Dantas, Florânia, Lagoa 

Nova e Tenente Laurentino Cruz. Ainda de acordo com Freire (2015), foram identificadas 

ações que a instituição estudada (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio 

Grande do Norte- EMATER-RN), buscou para desenvolver o turismo rural, como por 

exemplo: “alguns circuitos de caminhadas, trilhas ecológicas, visitações a museus 

sertanejos, além de artesanato feito pelos próprios agricultores familiares que são dispostos 

para a venda dos visitantes no final de cada evento” (Freire, 2015, p. 54). 

No que corresponde aos segmentos turísticos baseados no aspecto cultural, foram 

identificados: o geoturismo, turismo pedagógico, turismo gastronômico, turismo de 
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eventos, turismo religioso e turismo arqueológico. 

Referente ao geoturismo, no estudo de Bezerra, Filho, Oliveira, Nascimento 

(2014), a respeito do geoturismo em Currais Novos, uma das cidades que compõem o 

PGS. Foi possível observar o valor turístico em três geossítios, sendo eles: Cânios dos 

Apertados, Pico do Totoró e Mina Brejuí. Os autores realizaram a hierarquização dos 

geossítios a partir da metodologia do Ministério do Turismo. 

Logo, constatou-se que dois geossítios se destacavam quanto à representatividade: 

a Mina Brejuí e o Cânions dos apertados. Segundo Bezerra et, al (2014, p.37), “Lideram 

esse quesito, sendo que apresentam singularidade ou raridade do atrativo, levando-se em 

consideração a Região Seridó.”. Isto denota os valores destes geossítios, podendo ser 

trabalhados via roteiros turísticos, de forma que beneficie a localidade. 

 De acordo com Silva (2018), as atividades relacionadas a lazer e geoturismo, podem 

ser: trilhas, escaladas, rapel ou outros. Estas, são praticadas no âmbito do Geoparque Seridó, 

nos geossítios: Vale Vulcânico, Tanque dos Poscianos, Pico do Totoró, Xiquexique, Açude 

Boqueirão e Mirador, definindo assim, o processo cultural na área estudada. Logo fica 

evidente que o geoturismo ocorre tanto no âmbito natural quanto no cultural. 

Há também neste território, o Turismo pedagógico, sendo uma ferramenta para a 

contribuição no ensino-aprendizagem dos alunos, por meio da atividade turística.  Através 

desse segmento, pode-se unir a teoria vista em sala de aula, com a prática vivenciada no 

campo/ in loco. De acordo com o Ministério do Turismo (2014), o turismo pedagógico foi 

o nicho de mercado que mais dobrou nos últimos cinco anos. Além disso, como mostram os 

“dados do cadastro nacional de prestadores de serviço do setor (Cadastur), do Ministério 

do Turismo, mostram que, atualmente, 2.129 agências de viagem operam no segmento 

“estudos e intercâmbio”, 125% a mais do que em 2009, quando eram 945”. 

 No território do PGS, há a prática do turismo pedagógico, sendo os espaços 

naturais a base para disciplinas como: geografia, história, turismo, ciências, geologia e 

outros. A respeito desta prática em um dos municípios do PGS, Oliveira (2017, p. 73), 

elencou o turismo pedagógico nas instituições de ensino públicas e privadas do município 

de Currais Novos. A referida autora constatou que, o turismo pedagógico é uma prática 

comum nas instituições analisadas, porém “o fator financeiro das escolas, as condições 

socioeconômicas das famílias, a falta de tempo dos professores, tornam a prática limitada 

para as escolas”.  

No entanto, ainda segundo o estudo de Oliveira (2017), foi perceptível a 

importância dada pelas instituições, de modo geral, “considerando as opiniões de 
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gestores, coordenadores pedagógicos, professores e alunos, à prática do Turismo 

pedagógico enquanto instrumento pedagógico”. 

Segundo Silva (2018), no município de Currais Novos, já existem projetos de 

educação ambiental voltados para o meio físico no âmbito do geoparque Seridó. Para o 

mesmo autor, os “projetos atuais focam na conservação dos lugares de interesse geológico 

através de atividades lúdicas com os alunos, como planejamento de exposições, de criação 

artísticas, em conjunto com os professores e coordenadores das escolas, integração 

fundamental no desenvolvimento das ações” (Silva, p. 160, 2018). 

Para o mesmo autor, “É preciso incentivar ações deste tipo nos demais municípios 

que integram o Geoparque Seridó, com alvo nas escolas municipais de nível básico, 

fundamental e médio”, bem como até as comunidades rurais e explicar aos moradores o 

que é o geoparque e de qual maneira eles podem ser beneficiados com o projeto. (Silva, 

p. 160, 2018) 

 Logo, existem agências que trabalham com os roteiros pedagógicos na área do 

PGS, como: CN Turismo e a Acauã Viagens e Turismo, denotando assim, a procura por 

atividades como estas. Assim, fica evidente a prática deste segmento no território do 

geoparque estudado, tornando-se uma ferramenta de ensino-aprendizagem aliada ao 

turismo e que pode promover o desenvolvimento local, exposto na Figura 15. 

 

Figura 15: Agências de Turismo Pedagógico no Projeto Geoparque Seridó 

 

 
 

Fonte: Facebook Geoparque Seridó (2018) Fonte: Acauã Viagens e Turismo (2018) 

  

 Referente à gastronomia dos municípios do PGS, de acordo com um estudo de 

Maia et al. (2017), tomando como referência o Geopark Carta Magna, os autores propõem 

a viabilização e articulação da criação do “Geofood Seridó”. Para os mesmos, o geofood 

irá fomentar e enaltecer os elementos da biodiversidade e da geodiversidade, “se 
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revelando como o fator diferencial para o Projeto do Geoparque Seridó, produzindo novas 

alternativas de empregabilidade e economia sustentável dentro da sua circunscrição 

territorial, além de ser uma experiência única e diferenciada para os visitantes” (Maia et 

al., 2017, p. 396). 

 No que diz respeito às preparações gastronômicas regionais encontradas na 

delimitação do projeto, de acordo com Maia et al. (2017, p. 396), há “o doce de gogóia 

(Carnaúba dos Dantas), o queijo de coalho, linguiça artesanal de Currais Novos, os licores 

exóticos, as poupas de frutas regionais e o chouriço, entre tantos outros a serem 

identificados”.  

Assim, de acordo com o exposto, nota-se as diversificações de especiarias da 

culinária local, surgindo como fontes de rendas, pois por meio da comercialização destes 

suvenires gastronômicos, haverá o conhecimento e a degustação destes produtos em 

diversos destinos, por meio do turismo gastronômico. Outro exemplo de geração de 

renda, são os geoprodutos locais, arraigados de características identitárias locais, que vão 

desde a réplica de pinturas rupestres, chaveiros, camisas do projeto, como exposto na 

Figura 16. 

 

Figura 16: Geoprodutos do Projeto Geoparque Seridó 

 

 
 

Fonte: Facebook Projeto Geoparque Seridó (2018) 

 

O PGS, também é rico referente aos eventos que ocorrem nos municípios que o 

compõe. A respeito disso, segundo Bahl (2003, p.5), um evento é capaz de atrair turistas 

e movimentar somas relevantes para a hotelaria, assim como para empresas ligadas ao 

turismo receptivo, “visto que, mesmo com o mérito principal de reunir pessoas cujas 

aspirações se assemelham, geram empregos e renda para a comunidade receptora através 

de oportunidades que o evento proporciona, fazendo circular o dinheiro, gerando 
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riquezas”.  

A exemplo disso, há no município de Currais Novos, a tradicional Vaquejada de 

Currais Novos, que completou 45 anos em 2018, o que evidencia a festa como uma forma 

de tradição regional, trazendo turistas e visitantes, e incentivando o movimento de pessoas 

e de serviços turísticos, conforme a Figura 17. 

No município de Cerro Corá, aconteceu entre os dias 17 e 19 de agosto 2018 o 

XVI Festival de Inverno, que teve como tema “Entre versos e toadas, Cerro Corá 

encanta”, além de fomentar o comércio local, pôde divulgar o potencial turístico regional. 

No município de Parelhas, há o encontro de Jipeiros de Parelhas, que está em sua 

14ª edição, realizado todos os anos durante a Semana Santa. Teve como destino Parque 

do Dinossauro, com a duração de 64 km até o destino final, passando por diversos 

atrativos naturais, como a Barragem Boqueirão. (Encontro Jipeiros/ Parelhas, 2018). 

Conforme a Figura 18. 

 

Figura 17: Vaquejada Currais Novos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
Figura 18: Encontro dos Jipeiros em Parelhas 

 
Fonte: Trilha do 14ª encontro de jipeiros de Parelhas/Rn (2018) 
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Além dos mais variados tipos de eventos na área do PGS, a identidade regional do 

povo seridoense, se reflete também por meio da religião. Sendo este fator, um forte 

componente da cultura local e isso está elucidado nos eventos, festas, romarias e 

peregrinações, perpassando esses valores culturais e religiosos de geração em geração.  

Estes eventos fazem parte do turismo religioso, uma vez que a motivação do 

deslocamento, é a manifestação da fé. Este é inserido no segmento do turismo cultural, 

que segundo o Ministério do Turismo (2010, p. 19) são as “atividades turísticas 

decorrentes da busca espiritual e da prática religiosa em espaços e eventos relacionados 

às religiões institucionalizadas, independentemente da origem étnica ou do credo”. 

Um exemplo é a Festa de Sant’Ana, padroeira dos municípios de Caicó e Currais 

Novos, que acontecem simultaneamente. Assim, no município de Currais Novos todos os 

anos, há uma programação religiosa, esportiva e musical (Tribuna do Norte, 2018). Desse 

modo, durante este evento, há um número considerável de pessoas, movimentando os 

diversos setores e serviços que a cidade oferece, não só para a população local, como 

também para os visitantes, como exposto na Figura 19. 

No município de Acari, existe o espetáculo “A Paixão de Cristo”, porém não foi 

realizado no ano de 2017, devido às condições estruturais da fazendinha Eldorado. 

(Davineto, 2018). Outra festa tradicional, é a Festa de Nossa Senhora das Vitórias, 

padroeira do Monte do Galo em Carnaúba dos Dantas, exibida na Figura 20. 

Esses são alguns eventos que possuem como principal motivação vivenciar a fé, 

apresentando, portanto, o turismo religioso nos municípios que atualmente compõem o 

PGS. 

 
Figura 19: Festa de Sant’Ana/Currais Novos      Figura 20: Monte do Galo/Carnaúba dos Dantas 

         
Fonte: Tribuna do Norte (2018)                                   Fonte: BlogSeridó (2017) 

 

  Outro segmento de relevância no PGS, é o Turismo Arqueológico, por apresentar 

diversos sítios arqueológicos na área de estudo. De acordo com Fidelis (2015), no Seridó, 
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o município referência em turismo arqueológico é Carnaúba dos Dantas, abrigando 37 

sítios arqueológicos já cadastrados, onde os mais conhecidos são: Sítio Pedra do 

Alexandre, Xique-Xique I e Xique Xique II. Ainda de acordo com Fidelis (2015, p.28), 

“ambos passaram pela reforma feita pelo IPHAN, onde foi implantada uma estrutura 

apropriada para a visitação, desse modo não degradando os Sítios, e tornando a visitação 

uma atividade planejada propícia para a prática sustentável”. No entanto, estes dados 

estão sendo atualizados, segundo o condutor local, José Evangelista1, existem 97 sítios 

arqueológicos, em 40% da área pesquisada. 

 Vale lembrar que por intermédio do turismo na região de sítios arqueológicos, há 

a produção e comercialização de artesanato, como as réplicas das pinturas rupestres, a 

procura por guias e condutores locais e a conscientização ambiental tanto dos visitantes, 

quanto da comunidade. Isso beneficia todos os envolvidos, tanto economicamente, como 

também na proteção destes patrimônios.  

 Ainda de acordo com o estudo de Fidelis (2015, p.64), a mesma elucidou que o 

turismo arqueológico é um segmento importante e que “desenvolvido de forma planejada 

e consciente, pode trazer bons rendimentos para a localidade que a adere, também torna-

se importante falar da questão sustentabilidade, pois sem ela a atividade seria prejudicial 

ao ambiente e ao patrimônio em que ocorre a visitação”. 

Levando em consideração os segmentos e práticas turísticas trabalhadas no PGS, 

fica evidente que o turismo cultural abarca os diversos segmentos, tais quais: turismo de 

eventos, turismo rural, turismo gastronômico, turismo arqueológico, turismo religioso e 

outros. Isto acontece, uma vez que, as segmentações envolvem identidade local, cultura, 

tradições, patrimônio natural, os quais podem ser conhecidos e compreendidos, por meio 

do turismo cultural.  

 

 

4.2 SEGMENTOS TURÍSTICOS EM GEOPARQUES PORTUGUESES APLICADOS 

NO PROJETO GEOPARQUE SERIDÓ  

 

No que corresponde ao segundo objetivo específico da pesquisa, que é elencar os 

segmentos turísticos que são realizados no Arouca Geopark e Geopark Naturtejo - 

Portugal, comumente aplicados no Projeto Geoparque Seridó. Este tem como ênfase, 

 
1 Evangelista, José. Entrevista por meio eletrônico 05 de junho de 2019. 
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realizar um comparativo entre os dois geoparques europeus com o PGS. 

A fim de elucidar os segmentos e nichos turísticos que sucedem em geoparques, 

será tomado como base dois geoparques portugueses. O Arouca Geopark e o Geopark 

Naturtejo da Meseta Meridional, que entre os anos de 2006 e 2009 os geoparques 

portugueses, passaram a fazer parte da Rede Europeia de Geoparks e da Rede Global de 

Geoparks da UNESCO (Rocha et al., 2010).  

No que concerne as práticas turísticas, no Arouca Geopark – Portugal, o 

geoturismo, segundo a Declaração de Arouca (2011, p. 1) “pode ser definido como o 

turismo que sustenta e incrementa a identidade de um território, considerando a sua 

geologia, ambiente, cultura, valores estéticos, património e o bem-estar dos seus 

residentes”. Neste geoparque, existem muitas opções de atividades, tais como: rota dos 

geossítios, passadiços do Paiva, visitas interpretativas, percursos pedestres, estação da 

biodiversidade, zonas balneares e áreas de recreio e lazer, desporto aventura, eventos e 

outros. 

Já o Geopark Naturtejo – Portugal, dispõe de diversas atividades como rotas do 

geopark, rotas especiais, observação de aves, programas geonaturescola, dentre outros. 

“A Geonaturescola do Geopark Naturtejo é uma escola onde se pode ensinar ou aprender 

geociência e ambiente, numa imensidão de espaço – 4600 km² e sobre uma imensidão de 

tempo – 600 milhões de anos – através de programas Educativos ou de Programas 

Geodiversidade” (Geonaturescola, 2016).  

Foi realizado um levantamento das práticas turísticas desenvolvidas e oferecidas 

nos sites do Arouca Geopark e no Geopark Naturtejo. Assim, para facilitar a 

compreensão, foi dada ênfase em atividades que estão nas abas “o que fazer”, “o que 

visitar”, “rotas especiais”, “gastronomia regional”. Vale salientar, que foram observadas 

informações relevantes acerca dos geoparques, os quais foram para além dessas abas, por 

meio de entrevistas, vídeos e artigos científicos, ademais, a análise deu-se por meio da 

interpretação da pesquisadora.  

Desse modo, para melhor entendimento em relação as diversificações das práticas 

turísticas, estas serão classificadas de acordo com palavras-chave, podendo ser uma ou 

duas palavras, que na interpretação esteja relacionada com alguma segmentação ou nicho 

turístico, por exemplo: a palavra rapel, liga-se a turismo de aventura, bem-estar conecta-

se ao turismo de saúde, culinária ao turismo gastronômico e assim por diante. Dessa 

maneira, para melhor compreensão, será exposto cada geoparque. 
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a) Arouca Geopark 

 

O Arouca Geopark é gerido pela Associação Geopark Arouca - AGA, que se 

configura como uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, criada por escritura 

pública em 9 de Junho de 2008, publicada na 2ª Série – nº 125 – Diário da República, de 

1 de Julho, com o objeto social de: 

 
Promover e realizar ações tendentes a um desenvolvimento socioeconômico, cultural 

e ambiental, sustentável e equilibrado do concelho de Arouca e da região; 

Gerir no seu território de intervenção a área classificada de Geoparque Arouca 

(Arouca Geopark) e geossítios, áreas protegidas e sítios classificados de Rede Natura 

2000; Gerir ainda equipamentos e infraestruturas na área da natureza, ciência, 

educação, formação, tecnologia e/ou turismo; Conservar, promover e valorizar o seu 

património cultural, natural e geológico; promover um turismo sustentável; 

Potenciar o desenvolvimento de atividades económicas locais, estimular e apoiar o 

empreendedorismo e fomentar as atividades tradicionais; Promover e desenvolver 

programas e ateliês de carácter educativo e/ou científico, promover e desenvolver 

investigação científica; Promover e desenvolver formação profissional; Promover e 

realizar ações de sensibilização ambiental e de animação cultural e turística; proceder 

a recolha, tratamento e divulgação de informação sobre os recursos da 

região;Realizar ações de proteção, conservação e divulgação do património natural, 

nomeadamente da geodiversidade e da biodiversidade com especial ênfase no 

património geológico; Promover e realizar ações de cooperação com outras 

entidades que possam contribuir para a realização dos objetivos da Associação; 

Participar em entidades públicas ou privadas que se integram no âmbito das 

atribuições do Geoparque e, ainda, prestar serviços aos associados, agentes locais ou 

a outros, bem como, comercializar artesanato regional, produtos locais ou outros 

(Regulamento Interno, 2010, p. 2). 

 
Figura 21: Mapa do Arouca Geopark 

 
Fonte: Adaptado de Rocha, 2008a. 

 

A respeito disso, em um vídeo comemorativo pelos 10 anos do Arouca Geopark, 
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comemorado dia 9 de junho de 2018, Margarida Belem- Presidente da Direção da AGA 

(2018), elucidou que o Geopark tem como base “a conservação do patrimônio geológico 

singular, na ciência, educação e no turismo, sempre com o envolvimento ativo das 

pessoas”.  Para a mesma, o Arouca Geopark “é um verdadeiro trabalho em equipe e são 

muitos os rostos, muitas as pessoas que fizeram desse projeto o que é hoje, é um orgulho 

fazer parte desta equipe e desta história”. Logo, pode-se identificar o Arouca Geopark 

como incentivador de práticas turísticas sustentáveis, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico e social da comunidade local. 

Além desses objetivos, a AGA também promove e realiza: 
 

Ações de sensibilização ambiental e de animação cultural e turística, procede a 

recolha, tratamento e divulgação de informações sobre os recursos da região, 

realizam ações de proteção, conservação e divulgação de patrimônio cultural, com 

especial ênfase no patrimônio geológico, realiza ações de cooperação com outras 

entidades que possam contribuir para a realização dos objetivos da associação. Além 

do mais, a associação comercializa o artesanato regional, produtos locais e outros 

(Cardoso, 2013, p. 75)  

 

São inúmeras as práticas educativas, de conservação e turísticas que o Arouca 

Geopark dispõe em sua área, com o objetivo de proteger o patrimônio geológico por meio 

de práticas sustentáveis. A respeito dos projetos educativos, abordam diversas temáticas 

voltadas para a geodiversidade, fauna, flora, história, cultura entre outros. Um exemplo 

destes projetos, é o Concurso escolar “Escola na Natureza”, em que durante o ano letivo, 

os alunos, acompanhados dos professores e educadores da Escola Básica (EB) de Rossas 

são convidados a conhecer rios e a natureza, e observam a importância de conservar e 

proteger a natureza.  

Além disso, há também o projeto educativo “Geólogo por um dia”, no qual 

acontece no dia Nacional do Geólogo (30 de maio), onde é proposto de forma lúdica para 

alunos do 4º ano um peddy-paper potencializando um melhor conhecimento sobre as 

rochas que poderão encontrar. É uma prova em equipe, o percurso pedestre consiste em 

associar perguntas ou tarefas correspondentes aos diferentes pontos (ou postos) que 

determinam a passagem para as diferentes etapas. Figuras 22 e 23. 

Assim, os projetos e programas educativos consistem em importantes meios para 

a conscientização e educação ambiental, tanto da comunidade local quanto dos turistas e 

visitantes. Além disso, contribuem para a geoconservação do patrimônio geológico. Já no 

que concerne à atividade turística, existem muitas opções como: rota dos geossítios, 

passadiços do Paiva, visitas interpretativas, percursos pedestres, estação da 
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biodiversidade, zonas balneares e áreas de recreio e lazer, desporto aventura, eventos e 

outros.  

 

Figura 22: Concurso Escolar Escola na Natureza            Figura 23: Geólogo por um dia 

                                                   

Fonte: Arouca Geopark (2017) 

 

Na rota dos geossítios há o itinerário “A: Freita: A serra encantada”. No planalto 

da Serra da Freita, localizado a mais de 1000 metros de altitude, pode-se observar uma 

vasta paisagem que abarca parte substancial do Norte e Centro do país. Este itinerário 

abrange cerca de 22 quilómetros de veículo motorizado e 3,5 quilómetros a pé. Ao longo 

da Serra Encantada é possível visitar onze geossítios, nove deles localizados no planalto 

da Serra da Freita. (Arouca Geopark, 2017) 

A exemplo destes geossítios, existem as Pedras Parideiras (Figura 24), que 

possuem características únicas no mundo. Por ação da erosão, os nódulos libertam-se e 

acumulam-se no solo, deixando no granito uma cavidade. É por isso que os habitantes da 

aldeia da Castanheira chamaram a esta rocha Pedra Parideira, por ser a “pedra que pare 

pedra”. Estes nódulos apresentam dimensões que variam entre 1 e 12 centímetros de 

diâmetro. (Arouca Geopark, 2017) 

Existe ainda, um centro de interpretação das pedras parideiras, aberto ao público 

desde 2012, cujo objetivo é o de contribuir para a conservação, compreensão e 

valorização deste importante patrimônio geológico, apoiando as visitas turísticas e 

educativas feitas a este espaço. A Casa das Pedras Parideiras possui um espaço de 

recepção/loja com produtos locais, um auditório, uma mostra coberta (onde pode melhor 

observar as particularidades das Pedras Parideiras) e, no exterior, uma mostra a céu 

aberto, a área mais exposta desta rocha.  
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Figura 24: Geossítio Pedra Parideira 

 

 
Fonte: Arouca Geopark (2017) 

 

 Ficam evidentes os benefícios econômicos e sociais, que a atividade turística e 

geoturística traz para a comunidade local que está inserida em um geoparque. Além de 

contribuir para a valorização da cultura local, o geoparque também faz parcerias com os 

produtores e artesãos locais, como exemplo o Projeto GeoFood. A respeito disso, Ana 

Helena Pinto, nutricionista responsável pelo GeoFood no Arouca Geopark, afirma que 

“Historicamente, este território foi-se desenvolvendo em torno da agricultura, a tradição 

perde-se com o passar dos anos e alguns produtores de pequena escala precisam deste 

apoio para conseguirem desenvolver a sua atividade". A mesma descreve ainda que a 

valorização econômica que faltava, se deu a partir da união dos produtores locais aos 

restaurantes regionais. 

 Dessa maneira, a exemplo do que foi exposto, segue o quadro com os segmentos 

e práticas turísticas realizados no Arouca Geopark, tomando como base a análise do site, 

descrito no Quadro 8.
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Quadro 08: Tipos de turismo e atividades turísticas no Arouca Geopark 

 

TIPOS DE TURISMO NO AROUCA GEOPARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AROUCA 

GEOPARK 

Ecoturismo Geoturismo T. Aventura T. Cultural T. Religioso T. Gastronômico T. Pedagógico Outros 

Patrimônio 

Natural 

Observação 

 

Rafting Patrimônio 

Cultural 

Monumentos Sabores Conservação Observação 

Biodiversidade Geodiversidade Kayak História 

Minérios 

Capela Geofood Educativas Espécies  

Interpretação  Patrimônio 

Geológico 

Escalada Museus Pinturas Produtos locais Património 

arqueológico 

Aves 

Painéis  Rapel Palácios Esculturas Eno-

gastronómicas 

Didático-

pedagógico 

Pesca 

Eco-fluvial  Canyoing Tradições Memorial Pratos 

tradicionais 

  

  Adrenalina Maneirismo  Cruzeiro Roteiro 

gastronómico 

  

  BTT Barroco Arte Sacra Ciclos agrícolas   

  Canoa-Raft Neoclássico Património 

arqueológico 

   

  Kartcross Património 

arqueológico 

    

   Artesanato     

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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b) Geopark Naturtejo Meseta Meridional 

 

 Nascida do espírito de união e da partilha de objetivos, a Naturtejo é a entidade 

que gere e promove o Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, Geoparque Mundial da 

UNESCO, que inclui os conselhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, 

Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão. Este território conta com uma área 

de 5060 km2, sendo o primeiro geopark português a integrar em 2006, a Rede Europeia 

de Geoparks. Além disso, o Geopark Naturtejo tem como objetivo valorizar os locais que 

agem como testemunhos-chave da história da Terra, fomentando o emprego e 

promovendo o desenvolvimento económico regional (Naturtejo.Geopark, 2017).  

Descrito na Figura 25. 

 
Figura 25: Mapa do Geopark Naturtejo Meseta Meridional 

 

 
Fonte: Naturtejo.Geopark (2017) 

 

 

O Geopark Naturtejo é gerido pela Naturtejo EIM, empresa de capital 

majoritariamente público, constituída pela Associação de Municípios Natureza e Tejo 

(Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha 

de Ródão) e por associados privados. O objetivo da Naturtejo EIM é o apoio ao 

desenvolvimento local a partir da valorização do seu patrimônio geológico integrado nos 
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restantes patrimônios, a promoção e valorização turísticas dos municípios que dela fazem 

parte, visando o aproveitamento equilibrado das suas potencialidades turísticas, tendo em 

conta o património histórico, cultural e natural. O Geopark Naturtejo, dispõe de diversas 

atividades como: rotas do geopark, rotas especiais, observação de aves, programas 

geonaturescola, dentre outros, exibido na Figura 26. 

 

Figura 26: Projeto educativo do Geopark Naturtejo 

 

 
Fonte: Geonaturescola (2017) 

 

O geopark é promovido de diversas formas e uma delas, são as feiras de turismo, 

como por exemplo a Feira de Oleiros, um dos sete municípios que fazem parte do 

Geopark Naturtejo. Assim, de acordo com uma reportagem da Joana Rodrigues, Geóloga 

do Geopark, “é muito importante fazer a promoção desse território, um geopark mundial 

da UNESCO, também no território, estando nessas feiras regionais para mostrar as 

pessoas, o que é o Geopark Naturtejo, o conceito, conhecer as potencialidades desse 

território, que muitas vezes as pessoas que vivem aqui, não conhecem”. 

 Dessa maneira, para melhor explanação referente às práticas e segmentos 

turísticos desenvolvidos neste território, segue o Quadro 09.  
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Quadro 09: Tipos de turismo e atividades turísticas no Geopark Naturtejo 

 

TIPOS DE TURISMO NO GEOPARK NATURTEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOPARK 

NATURTEJ

O 

Ecoturismo Geoturismo T. Aventura T. Cultural T. Religioso T. Gastronômico T. Saúde T. Pedagógico Outros 

Aspectos 

Ecológicos 

Património 

Geológico 

Aventura 

 

Etnográfico Arte Sacra Produção 

Alimentar 

Bem-Estar Projectos 

Escolares 

Observar 

Ecossistemas Preservados Adrenalina 

 

Museu Rituais 

 

Gastronomia Saúde 

 

Visitas 

Guiadas 

Fauna 

Selvagem 

Fauna Geomonumentos Birdwatching 

 

Tradições Festas 

 

Geoproduto Termais Abordagem 

Pedagógica 

Percursos 

Pedestres 

Flora História Da 

Terra 

Percurso BTT Arte Rupestre Romarias 

 

 Minero-

Medicinais 

 Aves 

Safari 

Fotográfico 

Interpretação Passeio TT Características 

Regionais 

Esculturas  Físico e 

Mental 

  

Hipismo Roteiro De 

Minas 

Escalar Identidade 

Regional 

Capelas  Relaxamento   

 Geomorfológico Canoagem Barroco Igrejas  Anti-Stress   

 Conservação Para-quedismo Exposição Tradições     

  Parapente Arqueologia      

  Skysurf Bordados 

Regionais 

     

  Cicloturismo Esculturas      

   Conjunto 

Arquitetônico 

     

   Gastronomia      

   Castelos      

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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De acordo com os quadros alusivos aos segmentos e práticas turísticas, é 

perceptível as inúmeras atividades oferecidas pelos dois geoparques estudados. Vale 

destacar que segundo Dias e Aguiar (2002, p. 29), “o turismo pode apresentar um número 

indefinidos de vertentes, dependendo das motivações do viajante para empreender a 

viagem”.  

Desse modo, no que tange as práticas, de acordo com a análise de seus sites, foi 

possível constatar os segmentos turísticos como: Ecoturismo, Geoturismo, Turismo de 

aventura, Turismo Cultural, Turismo Religioso, Turismo Gastronômico, Turismo 

Pedagógico, Turismo de Saúde, Turismo de Eventos e outras atividades. 

 Ainda no que diz respeito às segmentações, segundo Dias e Aguiar (2002), um 

dos tipos mais crescentes no mundo atual, é o turismo de natureza, que engloba o 

ecoturismo, o turismo rural etc. Assim, para melhor entendimento, os segmentos do 

turismo de natureza, serão descritos separadamente.  

O Ecoturismo de acordo com o Ministério do Turismo (2010), tem como 

princípios: a conservação ambiental aliada ao envolvimento das comunidades locais, 

devendo ser desenvolvido sob os princípios da sustentabilidade, com base em referenciais 

teóricos e práticos, e no suporte legal. Na concepção de Dias (2008), dentre todas as 

variantes de turismo voltados a natureza, é o ecoturismo hoje o que tem maior crescimento 

relativo, tornando-se muitas vezes uma opção, por si só, de desenvolvimento de regiões, 

localidades e países, que apresentam natureza preservada. Assim, de acordo com que foi 

interpretado, o ecoturismo está presente nos dois geoparques, uma vez que, há atividades 

voltadas para a interpretação da natureza, aspectos biológicos, fauna e flora além do 

envolvimento e desenvolvimento da comunidade local, descrito nas Figuras 27 e 28. 

 
Figura 27: Ecoturismo Arouca Geopark                  Figura 28: Ecoturismo Geopark Naturtejo 

        
Fonte: Facebook Arouca Geopark (2018)                         Fonte: Site Naturtejo Geo.Park (2018) 

  

Assim, existem diversas atividades que estão relacionadas ao ecoturismo, segundo 

Dias e Aguar (2002), foi elencado um glossário com atividades de acordo com as 
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diretrizes para uma política estadual de ecoturismo, sendo estas: Asa delta, paraquedismo, 

balonismo, boia-cross, cannyoning, cayaking, cicloturismo, escalada, espeleologia, 

estudos do meio, hikking, mergulho, montanhismo, observação astronômica, observação 

de fauna e flora, pesca esportiva, rafting, dafari fotográfico, spa ecoturistico, trekking, 

turismo equestre, turismo esotérico, turismo rural.  

Outro segmento de natureza, que possui a ênfase nos aspectos da geodiversidade, 

e que foi observado nos dois geoparques, foi o geoturismo. Este, visa unir a conservação 

do patrimônio geológico, à educação ambiental por meio do turismo. Desse modo, este 

segmento, faz-se presente nos espaços de geoparques, sendo ferramentas relevantes para 

o incentivo ao desenvolvimento local. Com isso, foi perceptível o destaque para o 

geoturismo, no site do Geopark Naturtejo, onde há uma aba específica de nome 

“Geoturismo”, descrevendo as trilhas e rotas, geomonumentos, museus e centros 

geoturísticos, assim como a descrição dos geoparques portugueses que estão sob os 

auspícios da UNESCO.  

No Arouca Geopark, foi realizada uma entrevista com o Coordenador executivo 

Antônio Carlos Gomes Duarte2 (2018), a respeito do geoturismo, o mesmo elucidou que 

não é apenas um turismo geológico, mas também que “baseado no turismo geológico, 

consiga ter uma diferenciação que relacione a cultura, natureza como todo, fauna, flora, 

a própria geologia e o próprios benefícios, dando aqui o verdadeiro conceito de 

geoturismo”.  

Além disso, na concepção do Antônio Duarte, o geoturismo é um segmento do 

turismo e “ não deve ser uma atividade específica apenas para quem conheça a geologia 

e a geomorfologia, este deve ser para famílias, estudantes, professores, para as faixas 

etárias intelectuais e que o geoparque deve se adequar para cada tipo de cliente”, como 

exposto nas Figuras 29 e 30. 

Nas figuras é possível perceber de quais maneiras o geoturismo pode ser 

trabalhado nestes geoparques, como por exemplo por meio da interpretação da natureza, 

agregando conhecimento acerca da temática, bem como sua importância para a 

conservação dos recursos naturais. Ainda com relação ao geoturismo, foi realizada uma 

entrevista com Nayara Santana Silva3 (2018), até então, Gerente de Promoção 

 
2 Entrevista com Antônio Carlos Gomes Duarte, Coordenador Executivo do Arouca Geopark. Dia 14 de 

Junho de 2018, por meio eletrônico. 
3 Entrevista com Nayara Santana Silva, Gerente de Promoção Internacional do Estado do Rio Grande do 

Norte, realizada doa 05 de Agosto de 2018, por meio eletrônico. 
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Internacional do Estado do Rio Grande do Norte, visto que a mesma realizou uma visita 

técnica no Arouca Geopark. Quando questionada sobre a presença do geoturismo no 

Arouca Geopark, a mesma elucidou que: 

 

“O geoturismo surge não só para levar a geologia como peça fundamental na 

interpretação de uma paisagem, ele vem como base de uma série de fatores que 

constituem o conceito de Geoparques no mundo e que elevam o turismo para um 

patamar indispensável na geração de uma atividade sustentável e de preservação”. 

 

 

Figura 29: Geoturismo Arouca Geopark          Figura 30: Geoturismo Geopark Naturtejo 

          

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook Arouca Geopark (2018)          Fonte: Facebook Naturtejo Geopark (2018) 

 

Assim, percebe-se o geoturismo como um segmento fortalecido nos geoparques, o 

que abrange aspectos para além da contemplação da paisagem, fortalecendo assim, os 

aspectos da proteção da natureza, educação ambiental e desenvolvimento local, não 

apenas nos geoparques estudados e sim, de uma forma geral. 

Outro segmento ligado a natureza é o turismo de aventura. Este por sua vez foi 

constatada a sua prática e desenvolvimento no Arouca Geopark e Geopark Naturtejo com 

sucesso. 

O turismo de aventura, na concepção de Dias e Aguiar (2002), “não apresenta 

objetos práticos, mas revela a curiosidade de conhecer regiões desconhecidas (na 

realidade pouco conhecidas), muitas vezes motivadas por relatos verbais ou escritos”, isso 

desperta no turista, o desejo de desbravar o desconhecido por meio de viagens repletas de 

novas experiências, aventura e adrenalina. A respeito disso, as práticas comuns realizadas 

nos dois geoparques são: escalada, canoagem, percursos BTT (bicicleta para todo 

terreno), cicloturismo. Além destas, existem outras atividades que não são comuns aos 

geoparques estudados, tais como: birdwatching, passeio TT, paraquedismo, parapente, 

hipismo, exibidas nas Figuras 31 e 32. 
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Figura 31: Turismo de Aventura Arouca Geopark 

 
Fonte: Facebook Arouca Geopark (2018) 

 
Figura 32: Turismo de Aventura Geopark Naturtejo 

 
Fonte: Facebook Naturtejo.Geopark (2018) 

 

No que concerne às atividades de aventura, o Ministério do Turismo (2010), 

elencou algumas das principais atividades praticadas no segmento. Assim, refere-se à 

atividades na Terra, da água e do ar. No que corresponde a atividades da Terra, estão: 

arborismo, bungee jump, cachoeirismo, canionismo, caminhada, caminhada de longo 

curso cavalgadas, cicloturismo, espeleoturismo, espeleoturismo vertical, escalada, 

montanhismo, turismo fora-de-estrada em veículos 4x4 ou bugues, tirolesa.  

Referente às atividades de água: bóia-cross, canoagem, duck, 

flutuação/snorkeling, kitesurfe, mergulho autônomo turístico, rafting, windsurfe. Já no 

que concerne a atividades no ar: balonismo, paraquedismo, voo livre (asa delta ou 

parapente). Com isso, de acordo com o exposto, é possível perceber que apesar de estarem 

localizados em Portugal, os geoparques estudados possuem muitas similaridades com o 

Brasil, o que é observável por meio das atividades que lá são desenvolvidas.  

Além disso, é válido ressaltar que as atividades do ecoturismo, geoturismo, 

turismo de aventura, são atividades realizadas em ambientes naturais, sendo estes 

segmentos baseado no turismo de natureza, por isso, muitas práticas se repetem. Ainda a 



80  

respeito das atividades, de acordo com o que foi observado no site do Arouca Geopark, 

as empresas turísticas que trabalham neste território, oferecem serviços variados, desde o 

aluguel de charretes para eventos, atividades de observação da natureza, esportes radicais, 

até roteiros com patrimônio cultural e gastronômico local.  

No entanto, percebeu-se a ênfase das empresas em atividades radicais, 

evidenciando a ocorrência do turismo de aventura, pois das oito empresas, sete tem como 

foco as atividades voltadas para esportes radicais. Já no Geopark Naturtejo, há 10 

agências e operadoras de turismo, porém as mesmas são abrangentes, quanto aos 

segmentos turísticos.  

Um segmento fortemente presente em ambos geoparques estudados, é o Turismo 

Cultural. Segundo Dias (2008), este pode ser relacionado com muitas outras atividades, 

como por exemplo: turismo urbano, turismo voltado para a natureza, turismo de aventura, 

turismo de pesca esportiva e outros. Logo, tomando como referência o que foi citado, 

compreende-se que vários segmentos da atividade turística podem estar associados ao 

turismo cultural, tornando-o um segmento de destaque, como exposto nas Figuras 33 e 

34. 

Figura 33: Turismo Cultural Arouca Geopark 

 
Fonte: Facebook Arouca Geopark (2018) 

 

Figura 34: Turismo Cultural Geopark Naturtejo 

 
Fonte: Facebook Geopark Naturtejo (2018)               Fonte: Site Naturtejo Geo.Park (2018) 
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Com isso, percebe-se variabilidade de aspectos culturais, incluindo as tradições e 

festas locais, patrimônio cultural e arqueológico, características e identidades regionais, 

artesanato, gastronomia e outros. Assim, o turismo cultural se faz presente nos municípios 

que compõem os geoparques. Além disso, abrange diversas atividades e segmentos do 

turismo. 

O turismo religioso também é um segmento de destaque nos geoparques, uma 

vez que, além de fazer parte da cultura local, este é realizado por meio de monumentos 

como: igrejas, capelas, pelourinhos, cruzeiros, festas e outros, que simbolizam as 

tradições de um povo, por meio da fé. A respeito do Turismo religioso, na concepção de 

Dias e Aguiar (2003, p.30), “relaciona-se com as romarias e peregrinações que os fiéis 

realizavam nos lugares sagrados”, como exposto nas Figuras 35 e 36. 

 

Figura 35: Turismo Religioso Arouca Geopark Figura 36: Turismo Religioso Geopark Naturtejo 

   
Fonte: Facebook Arouca Geopark (2018)                 Fonte: Site Naturtejo Geo.Park (2018) 

  

No turismo religioso, há a prática de atividades que fazem parte do turismo 

cultural, exemplificando assim, o turismo cultural incluído no turismo religioso ou o 

inverso. 

Outra segmentação de relevância é o turismo gastronômico. De acordo com Dias 

e Aguiar (2001, p.30), “é a busca de satisfação do paladar, o que dá lugar a uma série de 

viagens para encontrar alimentos agradáveis, além de um contínuo intercâmbio de 

alimentos e bebidas.”. Assim, de acordo com a análise, foi possível perceber que a 

gastronomia local está presente nos dois geoparques e que em ambos, a gastronomia vai 

além de satisfazer as necessidades fisiológicas do alimento, pois transcorrem de geração 

em geração os sabores e saberes locais.  

A respeito disso, segundo o pensamento de Galler (2007, p.14), “A culinária diz 

muito de um povo, pois a identidade é expressa através da gastronomia. Já que esta reflete 
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preferências e aversões, identificações, discriminações e história, enfim cultura”, exposto 

nas Figuras 37 e 38. 

 
Figura 37: Turismo Gastronômico Arouca Geopark 

 
Fonte: Facebook Arouca Geopark (2018) 

 

 
Figura 38: Turismo Gastronômico Geopark Naturtejo 

 
Fonte: Facebook Naturtejo.Geopark (2018) 

 

Diante do exposto, sabendo que a gastronomia possui uma natureza de atividade 

cultural, percebe-se a relação existente entre gastronomia, turismo e identidade local. Isso 

está em consonância com Schluter (2003), quando afirma que a gastronomia vem sendo 

incorporada aos novos produtos turísticos, permitindo integrar os agentes da própria 

comunidade na elaboração desses produtos, assistindo ao desenvolvimento sustentável da 

atividade. Nos geoparque estudados, a gastronomia é difundida pelos roteiros 

gastronômicos, geofoods, geoprodutos, na venda de suas produções alimentícias e outros, 

tornando-se um diferencial no âmbito gastronômico, turístico e cultural local. 

De maneira geral, foi identificado que a maior parte dos segmentos citados 

anteriormente ocorrem nos dois geoparques. No entanto, apenas o turismo de saúde 

ocorre no Geopark Naturtejo (Figura 39), por se tratar de espaços naturais com inúmeras 

fontes termais e SPAS, que visam o relaxamento e tratamento do turista/visitante “em 

locais privilegiados de ar puro e paisagens naturais”. (Naturtejo,2018) 
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Figura 39: Turismo de Saúde Geopark Naturtejo 

 
Fonte: Site Naturtejo Geo.Park (2018) 

 

No que corresponde ao turismo pedagógico, a educação, um dos pilares dos 

geoparques, é uma ferramenta em evidência em ambos. Deste modo, pôde-se observar 

que tanto projetos quanto programas educativos, visam contribuir para a promoção e 

popularização do conhecimento acerca da biodiversidade, geodiversidade, os aspectos 

culturais locais e outros. Assim, no Arouca Geopark, estes projetos e/ou programas são 

realizados com a participação de escolas, alunos e seus professores, que acontece desde 

o secundário, passando pelo pré-escolar e 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, universitário até aos 

profissionais, expostos nas Figuras 40 e 41. 

 
Figura 40: Turismo Pedagógico Arouca Geopark  Figura 41: Turismo Pedagógico Geopark 

Naturtejo 

    
Fonte: Facebook Arouca Geopark (2018)                            Fonte: Site Naturtejo Geo.Park (2018) 

 

 

 Outro fator importante, identificado durante a análise, são os eventos que se fazem 

presentes em ambos geoparques, tendo a ocorrência destes, durante todo o ano. No site 

do Arouca Geopark, é possível visualizar um calendário com as datas dos eventos 

anteriores e o que estão por vir. Assim, são visíveis os eventos passados e os próximos, 

até dois meses à frente.  

Já no Geopark Naturtejo, há eventos nos âmbitos culturais, desportivos e 

históricos. Com isso, há uma agenda com as informações de cada evento a ser realizado, 
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assim é possível observar os festivais de músicas, colóquios de patrimônio e arqueologia, 

cursos internacionais, encontros e outros. Ainda referente aos eventos, tem destaque, os 

eventos desportivos de caráter nacionais e internacionais, tais como: o Festival de 

Desporto na Natureza na Zebreira, o passeio TT pinhal Total, o passeio TT moto, Raly 

rota do medronho e o TransPangea Challenge: Uktramaratona The Crossroads. 

 De acordo com Bahl (2003), ao analisar a cultura popular como atrativo turístico, 

pode associá-la a realização de eventos, desde que eles sejam planejados de maneira que 

preserve a autenticidade da manifestação popular. Segundo o autor, por meio da cultura 

local como objeto turístico, pode-se desenvolver o interesse desta comunidade, 

conscientizando as pessoas da importância da manutenção de sua identidade. Por isso, os 

eventos em seus mais diferentes âmbitos, tornam-se o elo entre o turismo e a manutenção 

da identidade e cultura local, perpassando sentimento e valores locais por gerações, como 

está nas Figuras 42 e 43. 

 

Figura 42: Turismo de eventos Arouca Geopark Figura 43: Turismo de eventos Geopark 

Naturtejo 

 
Fonte: Site Arouca Geopark (2018)                      Fonte: Site Naturtejo Geo.Park (2018) 

 

 

 Outro fator de relevância observado, foi a diversidade de museus e centros 

interpretativos existentes nos dois geoparques. Até o momento da pesquisa, o Arouca 

Geopark possuía nove museus e unidades interpretativas e o Geopark Naturtejo, vinte e 

cinco museus que abarcavam diferentes âmbitos como: museus da gastronomia, 

arqueologia, cultura local, museus com exposições permanentes e outros. 

 Vale ressaltar que nos quadros 08 e 09, foram descritos alguns segmentos 

identificados e trabalhados nos dois geoparques, o que não limita a possibilidade de outros 

segmentos e nichos turísticos serem considerados. Desse modo, a respeito dos inúmeros 

segmentos turísticos realizados nestes espaços, foi realizada uma entrevista com o 
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Professor Brilha4 (2017), onde o mesmo evidencia que “desde que seja qualquer forma 

de turismo, que seja considerado sustentável é perfeitamente compatível com o 

geoparque.  

Além disso, o turismo cultural abarca os outros segmentos elucidados, indo ao 

encontro dos dizeres de  Dias (2006, p.44), que afirma que o turismo cultural não está 

restrito apenas a visita a museus, monumentos, ruínas arqueológicas, mas compreende 

“todas as manifestações culturais: o artesanato, a gastronomia, as representações teatrais, 

as danças, o folclore, os eventos, enfim, tudo o que representa a identidade cultural de 

uma determinada comunidade cultural em um território local, regional ou nacional”. 

Dessa maneira, percebe-se que o turismo cultural está intrinsecamente conectado 

com outras tipologias do turismo e também com diversas atividades, que unidas, 

transcorrem a identidade da localidade visitada, como de fato ocorre em geoparques e em 

projeto geoparques espalhados pelo mundo. Ainda de acordo com o estudo, foi possível 

identificar uma série de segmentos e práticas turísticas, assim como a sua importância e 

aplicabilidade no território dos geoparques, tornando-as essenciais na contribuição do 

desenvolvimento local, proteção da natureza e para a preservação da identidade local.  

Levando em consideração o que foi exposto anteriormente, foi elucidado quais os 

segmentos e nichos do turismo são desenvolvimentos tanto no PGS quanto no Arouca 

Geopark e Geopark Naturtejo – Portugal. Logo, foi realizado um comparativo com dois 

casos de sucesso no desenvolvimento do turismo, na Europa, e um projeto que está em 

constante crescimento, no Brasil.  

De acordo com a pesquisa, percebeu-se que há semelhanças no que corresponde aos 

segmentos e práticas turísticas realizadas nos geoparques portugueses e no PGS. Assim, 

na realização do comparativo pôde-se identificar duas grandes diferenças entre os 

geoparques estudados. A primeira refere-se ao turismo de saúde, este desenvolvido 

apenas no Geopark Naturtejo, devido às suas diversidades de ambientes naturais que 

propiciam o desenvolver deste segmento. 

A segunda é que o turismo arqueológico acontece apenas no PGS, devido às 

riquezas arqueológicas encontradas no território. Como descrito na Figura 44.  

 

 

 

 
4Entrevista realizada com Professor Brilha. Dia 13 de outubro de 2017 durante o IV Simpósio Brasileiro de 

Patrimônio Geológico em Ponta Grossa, Paraná. 
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Figura 44: Comparativo entre os três geoparques 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Isto evidencia a potencialidade do Geoparque Seridó, quando comparado com 

Arouca Geopark e Geopark Naturtejo - Portugal, no que se refere aos segmentos 

turísticos. 

 

4.3 ANÁLISE DO DISCURSO DOS GESTORES PÚBLICOS NO CONTEXTO DO 

PROJETO GEOPARQUE SERIDÓ 

 

No ano de 2017, o Projeto Geoparque Seridó teve diversas iniciativas, dentre elas, 

a I Reunião Ordinária do Grupo de trabalho do Geoparque Seridó, sob a responsabilidade 

da Secretaria de Estado do Turismo – SETUR. Foram realizadas 4 (quatro) reuniões do 

Grupo de Trabalho do Geoparque Seridó.  

Ao analisar as atas das reuniões, percebeu-se que apenas a primeira está de forma 

mais descritiva, ou seja, foi retratada em forma de discurso, fornecendo informações dos 

assuntos abordados. As demais atas, foram menos descritivas e informativas, pois não 

foram descritas com detalhamentos do conteúdo discutido, assim, tornando-se uma 

limitação para a análise. 

A primeira reunião tem data de 10 de agosto de 2017, composta pelo até então 
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Secretário de Estado de Turismo e Presidente do GT Geoparque, Ruy Pereira Gaspar, 

membros do GT Geoparque Seridó e representantes das esferas federal, estadual e 

municipal, como descrito na Tabela 02. Vale ressaltar que a Ana Maria Costa é a atual 

Secretária de Turismo do Estado, desde o início de 2019 e que esta, dá continuidade aos 

trabalhos no que corresponde ao Projeto Geoparque Seridó. 

 

Tabela 02: Membros do GT Geoparque Seridó. 

SECRETARIO DE 

ESTADO DE 

TURISMO E 

PRESIDENTE DO GT 

Ruy Pereira Gaspar (2018) e Ana Maria Costa (2019) 

ESFERA FEDERAL 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, CPRM – 

Serviços Geológicos do Brasil 

ESFERA ESTADUAL 

SETUR - Secretaria de Estado do Turismo, EMPROTUR – Empresa 

Potiguar de Promoção Turística do RN, PGE – Procuradoria Geral do 

Estado, IDEMA – Instituto de desenvolvimento Econômico e Meio 

Ambiente, FJA – Fundação José Augusto, FAPERN – Fundação de 

Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte, UERN – Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, ADESE- Agência de 

Desenvolvimento Sustentável do Seridó, FEMURN – Federação dos 

Municípios do Rio Grande do Norte. 

ESFERA MUNICIPAL 

Prefeitura de Cerro Corá, Prefeitura de Lagoa Nova, Prefeitura de 

Currais Novos, Prefeitura de Acari, Prefeitura de Carnaúba dos 

Dantas, Prefeitura de Parelhas, Câmara Municipal de Cerro Corá, 

Câmara Municipal de Lagoa Nova, Câmara Municipal de Currais 

Novos, Câmara Municipal de Acari, Câmara Municipal de Carnaúba 

dos Dantas, Câmara Municipal de Parelhas, Comunidade de Lagoa 

Nova, Comunidade de Cerro Corá, Comunidade de Currais Novos, 

Comunidade de Acari, Comunidade de Carnaúba dos Dantas, 

Comunidade de Parelhas. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

No primeiro momento, o Professor Marcos Nascimento, representante da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, iniciou sua explanação sobre o PGS. 

Assim como a definição, relevância no âmbito internacional, nacional, estadual e 

municipal e ações já promovidas pelo Estado. Houve questionamentos e estes foram 

respondidos. Após este momento, a representante suplente da Secretaria de Turismo do 

Estado, Cristiane Dantas, iniciou sua explanação sobre os requisitos necessários para a 

submissão do dossiê de candidatura do PGS, assim como as ações já existentes na área 

do projeto. 

Dando continuidade à discussão, a Procuradora do Estado, Marjorie Madruga, 

elucidou as diferentes possibilidades de formato jurídico a serem discutidos para o 
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Geoparque Seridó. Esta reunião houve uma participação ativa da maioria dos membros, 

cada um, destacando a relevância dessa iniciativa para beneficiar a comunidade local.  

No que concerne à segunda reunião, esta diz respeito a explanação sobre modelos 

de gestão de geoparques e a apresentação das ações referente ao PGS no território dos 

seis municípios. A terceira reunião não foi conseguido a ata para a análise. A quarta 

reunião teve como tema central: “Apresentação sobre consórcio público: definição, 

abordagem do Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte CORPIN, e 

como pode ser replicado ao Geoparque Seridó.”, apresentado por Selma Santiago Nunes, 

Diretora Executiva do COPIRN- Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do 

Norte.  

Devido as dificuldades de análise das atas e com o objetivo de subsidiar as 

informações a respeito das reuniões do GT Geoparque Seridó, foi realizada uma entrevista 

com o até então Secretário de Turismo do Estado, Ruy Gaspar. O mesmo participou de 

todas as reuniões, sendo ele, o presidente das mesmas. Na entrevista o Srº Ruy Gaspar 

elucidou o motivo pelo qual foi incentivador desta iniciativa. 

 

“Eu sempre tive a ideia, como secretário, não só desse lado da interiorização do 

turismo que muitos governos e secretários falavam mas não saía do papel, em acreditar 

em um novo modo de vida pro sertanejo, ter opção diferente onde mesmo tendo a seca, 

você pudesse desenvolver o turismo através do Geoparque Seridó nesse munícipios do 

Seridó. Foi por isso que eu apoiei e apoio esse Projeto do Geoparque Seridó.” 

 

O ex Secretário de Turismo do Estado, acredita no Projeto Geoparque Seridó, pois 

este é uma ação de desenvolvimento da atividade turística no território dos seis 

municípios, sendo uma alternativa para o desenvolvimento local por meio da 

interiorização do turismo no Estado. Além disso, o mesmo justificou sua crença, devido 

às pessoas que estão à frente do projeto, o Professor Marcos Nascimento e a Procuradora 

do Estado Marjorie Madruga, apresentaram o projeto para o ex Secretário. 

 A participação da comunidade local, assim como entidades do setor público e 

privado, se faz necessária no processo de planejamento e desenvolvimento do turismo. 

Logo, quando questionado se durante as reuniões houve a participação destes, o Srº Ruy 

Gaspar, afirmou que: 

 “Eu acho que sim, houve sim uma participação e há uma participação das 
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comunidades envolvidas sempre, tanto publica quanto privada, até porque há um 

interesse geral de toda região, e isso vai beneficiar os municípios e a região como um 

todo.” 

 O mesmo elucidou ainda que na maioria das vezes, as reuniões foram todas 

produtivas. Além disso, essas reuniões são relevantes, pois vai realizando o passo a passo 

para fazer acontecer o projeto em questão. Quando questionado a respeito de que maneira 

o PGS se insere na atividade turística do Estado, Srº Ruy Gaspar, afirmou que: 

 

“Claro que seria muito importante principalmente para a interiorização do 

turismo pra essa região. O projeto Geoparque Seridó tem um turista diferenciado, é um 

turista rico, é um turista de um poder aquisitivo maior e em geral muito mercado 

internacional, muito europeu, gente do mundo inteiro querem visitar e conhecer o 

Geoparque Seridó.” 

 

 Na opinião do entrevistado, percebe-se a relevância do PGS para o turismo do 

Estado do Rio Grande do Norte. Uma vez que este traz uma nova forma de interiorização 

desta atividade turística. Muitos turistas e visitantes estão em busca não apenas de sol e 

mar, mas novas experiências, conhecimentos, cultura e gastronomia, aventura e diferentes 

paisagens naturais, o que se enquadram no território do projeto em questão.  

 Assim, de acordo com as análises das atas e com a entrevista realizada com o ex-

Secretário de Turismo, observou-se que o discurso dos gestores públicos no que tange o 

Projeto estudado, são positivos. Foi perceptível a participação e a comunicação entre os 

gestores públicos, privados e a comunidade local. Tornando-se assim, esses contatos e as 

trocas de experiências, benéficas para a realização do turismo neste território.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na busca para o direcionamento das considerações finais, esta pesquisa teve como 

objetivo principal analisar os segmentos turísticos presentes no Projeto Geoparque Seridó 

que contribuem no desenvolvimento local. Para isto, a pesquisa foi de caráter descritivo-

exploratório, com abordagem qualitativa. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

a fim de possibilitar maior liberdade nas respostas, além da análise de atas das reuniões 

do GT Geoparque Seridó. Ao final deste percurso, pelas análises e interpretações pôde-

se sintetizar os resultados obtidos na pesquisa por intermédio dos objetivos propostos. 

Os estudos acerca dos geoparques têm crescido consideravelmente no Brasil e no 

mundo. Estes espaços contribuem para a proteção da natureza, por meio da educação e 

práticas turísticas, incentivando o desenvolvimento da localidade. A procura por áreas 

naturais devido ao turismo possui diversas motivações, sendo estas, a base para diversos 

segmentos e nichos turísticos. Esta realidade é observada no interior do Estado do Rio 

Grande do Norte, devido a diversidade de ambientes naturais, o que proporciona diversas 

experiências vivenciadas pelo turista/visitante por meio do PGS.  

A construção teórica propiciou discussões de como o projeto estudado possibilita 

a interiorização do turismo no Estado, sendo a base para diversos segmentos turísticos e 

de que maneira esta atividade contribui para o desenvolvimento da localidade. Assim, 

durante a construção da fundamentação teórica da pesquisa, foi evidenciado a 

complexidade do fenômeno turístico, tanto em seu lado acadêmico quanto nos setores 

produtivos. 

Com isso, respondendo o primeiro objetivo específico da pesquisa: identificar os 

segmentos turísticos presentes no Projeto Geoparque Seridó – RN, foram identificados o 

turismo sustentável como uma forma de turismo basilar, desencadeando em dois grandes 

segmentos: o turismo de natureza e o turismo cultural.  

No primeiro, tem-se: ecoturismo, geoturismo, turismo de aventura, turismo rural. 

No segundo: turismo pedagógico, turismo gastronômico, turismo de eventos, turismo 

religioso e turismo arqueológico. Estes não esgotam a possibilidade de novos nichos e/ou 

segmentos existentes na área estudada.  

No que está relacionado ao segundo objetivo: elencar os segmentos turísticos que 

são realizados no Arouca Geopark e Geopark Naturtejo - Portugal, comumente aplicados 

no Projeto Geoparque Seridó - Brasil. Na realização deste comparativo, pôde-se 

identificar o Turismo de Saúde, ocorrido apenas no Geopark Naturtejo – Portugal. Além 
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disso, há no Geoparque Seridó, o turismo arqueológico, devido as riquezas arqueológicas 

encontradas no território, o mesmo não ocorre nos geoparques portugueses.  

No que tange o terceiro objetivo específico: averiguar por meio da análise de atas 

das reuniões públicas, de que maneira acontecem as discussões acerca do PGS, na visão 

dos Gestores Públicos. Constatou-se que há uma participação das esferas federais, 

estaduais e municipais nas reuniões, tornando-se positivo nas discussões do Projeto 

estudado. Além disso, há a comunicação e participação entre os setores públicos, privados 

e representantes da comunidade local, sendo isto um fator positivo para a interiorização 

e o desenvolvimento da atividade turística neste território. 

Percebeu-se também que a comunicação e a cooperação entre os setores público, 

privado e a comunidade local são relevantes para o funcionamento do PGS. Além disso, 

os eventos, minicursos, oficinas, palestras e pesquisas realizadas não apenas no Estado 

do Rio Grande do Norte, mas também a nível nacional, se fazem presentes para a 

promoção e popularização da proteção do patrimônio geológico por meio do projeto. 

Como um dos pilares do geoparque, a educação ambiental é fortemente trabalhada 

nos municípios do projeto, por meio de oficinas, viagem de campo, ações de educação 

ambiental em escolas das cidades, sendo a base para a proteção do patrimônio geológico 

e da natureza como um todo. 

Foi evidenciado também, que o turismo pedagógico é bem trabalhado nas cidades 

que compõem o Projeto, principalmente Currais Novos, recebendo alunos de diversas 

escolas estaduais, municipais e particulares, assim como alunos de cursos técnicos e de 

graduação, tanto do Estado do Rio Grande do Norte, bem como de outros Estados. Há 

também dois importantes museus: a Mina Brejuí em Currais Novos e o Museu Histórico 

de Acari - Museu Sertanejo, localizado na cidade de Acari, que revelam e perpassam a 

riqueza cultural e identitária local. 

Foi observado ainda, a participação e incentivo da comunidade local no que tange 

o Projeto em questão. Isso foi constatado pelas entrevistas, pela participação em 

audiências públicas nos municípios de Currais Novos, Acari e Parelhas e pelas análises 

de atas das reuniões do GT Geoparque Seridó. 

No dia 15 de agosto de 2018, foi assinado pelos gestores que compõem o Projeto, 

o Termo de Intenção a Criação do Consórcio Geoparque Seridó, na Associação dos 

Municípios da Microrregião do Seridó Oriental (AMSO), tornando-se um relevante 

marco quanto a gestão do Projeto Geoparque Seridó. 

Os benefícios trazidos pelo turismo na região, vão desde a geração de emprego e 
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de renda, incentivo ao artesanato e gastronomia local, a produção de suvenir 

gastronômicos, projetos educativos nas escolas de rede municipal até a movimentação de 

setores como: hotelaria, alimentos e bebidas, transporte, guias e condutores locais e 

outros. 

Por conseguinte, espera-se que esta pesquisa sirva como subsídios para 

fundamentação e ampliação teórica nos assuntos relacionados ao turismo e meio 

ambiente, turismo e desenvolvimento e o Geoparque Seridó como ferramenta indutora do 

desenvolvimento local.
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APÊNDICES 

Apêndice A 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM TURISMO 

 

Objetivo da Pesquisa: Projeto Geoparque Seridó- Brasil: um estudo das Práticas 

Turísticas como propulsor para o Desenvolvimento Local 

Idiamara Nascimento de Freitas- Mestranda em Turismo no Programa de Pós-

Graduação em Turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Antônio Leite do Nascimento 

Coorientador: Almir Félix Batista de Oliveira  

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 

ROTEIRO DE ENTREVISTA- REPRESENTANTE GEOPARK 

 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

1. Nome completo:  

2. Cargo/ Função:  

3. Idade:  

4. Sexo:  

5. Grau de escolaridade:  

 

1. De forma geral, quais são os segmentos turísticos existentes no Geopark?  

2. Diante das políticas existentes sobre a inclusão da comunidade local nas 

atividades turísticas, há fatores que facilitam ou dificultam essa inclusão? Quais?  

3. Em sua concepção, o geoturismo é nicho ou segmento? Porque?  

4. De que forma o Geopark influencia o desenvolvimento da comunidade no âmbito 

econômico, social e ambiental. 
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Apêndice B 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM TURISMO 

 

Objetivo da Pesquisa: Projeto Geoparque Seridó- Brasil: um estudo das Práticas 

Turísticas como propulsor para o Desenvolvimento Local 

Idiamara Nascimento de Freitas- Mestranda em Turismo no Programa de Pós-

Graduação em Turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Antônio Leite do Nascimento 

Coorientador: Almir Félix Batista de Oliveira  

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 

ROTEIRO DE ENTREVISTA- Ex Secretário de Turismo do Estado 

 
 

1. Quando Secretário de Turismo do Estado, você foi grande incentivador do Projeto 

Geoparque Seridó. O que o fez apoiar esta iniciativa?  

2. Quais as fortalezas e entraves do Projeto Geoparque Seridó no Estado do Rio 

Grande do Norte. Em sua opinião, o que falta para submeter o dossiê da UNECO? 

3. De que maneira o Projeto Geoparque Seridó se insere na atividade Turística do 

Estado? 

4. De forma geral, qual sua concepção durante as reuniões do GT Geoparque Seridó? 

Houve participação das comunidades envolvidas, dos órgãos públicos e privados? 

 

 

 


