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RESUMO 

 

Recurso e atrativo são conceitos utilizados constantemente no campo do conhecimento do 

turismo e aplicados nos estudos sobre potencial turístico. Ainda que a natureza e a origem 

desses conceitos apresentem raízes e significados distintos, de acordo com o observado, são 

tratados indiscriminadamente como sinônimos. Recurso turístico, na essência do termo e na 

lógica do planejamento turístico, é a base do potencial, podendo ou não ser transformado em 

atrativo, o que representa algo modificado e já qualificado para acesso e uso. Poucos são os 

estudos acadêmicos que se preocupam com a distinção e a aplicação adequada do termo, e 

esta indiscriminação conceitual tem importantes implicações nos estudos de potencial 

turístico, tanto no campo do conhecimento científico, quanto em seu campo de aplicação na 

proposição de soluções para a gestão e a competitividade de destinos. Portanto, esta tese tem 

como objetivo principal contribuir para a demarcação conceitual de potencial turístico de 

forma mais precisa e discriminada, por meio da proposição de uma metodologia de avaliação 

de potencial turístico de destino, com base em seus recursos endógenos. Para o 

desenvolvimento da tese, baseou-se nos fundamentos e diretrizes de metodologias 

qualitativas, utilizando-se de diversas técnicas de levantamento e análise de dados, tais como 

pesquisa bibliográfica para a delimitação dos termos potencial e recurso turístico, Focus 

Group para a depuração dos termos e composição do primeiro esboço conceitual da 

metodologia, técnica Delphi com especialistas para a delimitação conceitual do termo e 

refinamento da estrutura de avaliação de potencial turístico proposta. A discussão demonstrou 

que há diferentes e divergentes interpretações do significado de potencial turístico e que a 

aplicação indiscriminada do termo, que é extensiva ao conceito de recurso e de atrativo, 

resulta em diferentes e complexas metodologias de avaliação, impossibilitando, assim, a 

comparação de seus resultados. A análise em profundidade do conteúdo das principais 

metodologias encontradas e de suas diferentes aplicações permitiu categorizar o uso de 

potencial como sinônimo de atrativo, de oferta e de mercado, mas quase nunca como 

significado estrito de potencial na essência do termo. Esta revelação também permitiu 

entender que o uso indiscriminado – tanto teórico quanto prático – tem levado a importantes 

distorções em sua aplicação e que a avaliação de potencial tem sido seriamente comprometida 

por esta negligência conceitual. Para os estudos de competitividade de destinos, as 

implicações são ainda mais agudas, uma vez que não permitem comparação de resultados 

nem apresentam isonomia de indicadores, muito menos de forma de cálculo objetivo. A 

proposição da estrutura conceitual que pode servir para a avaliação de potencial turístico 

defendida nesta tese foi validada pela aplicação em dois diferentes locais no Rio Grande do 

Norte e demonstrou ser adequada para uso na identificação de valor intrínseco de recursos 

turísticos endógenos de um local, podendo seus resultados apoiar a tomada de decisão de 

gestores no tocante ao desenvolvimento futuro do destino, orientando o investimento público 

para a transformação desse potencial em atrativo concreto. 

 

Palavras-chave: Recurso, Atrativo e Potencial Turístico. 
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ABSTRACT 

 

Resource and attraction are concepts used constantly in the field of tourism knowledge and 

applied in studies on tourism potential. Although the nature and origin of these concepts have 

distinct roots and meanings, as observed, they are treated indiscriminately as synonyms. 

Tourism resource, in the essence of the term and the logic of tourism planning, is the basis of 

potential, which may or may not be turned into attractive, which represents something 

modified and already qualified for access and use. Few academic studies are concerned with 

the distinction and proper application of the term, and this conceptual indiscrimination has 

important implications for studies of tourism potential, both in the field of scientific 

knowledge and in its field of application in proposing solutions for destination management 

and competitiveness. Therefore, this thesis aims to contribute to the conceptual demarcation 

of tourism potential in a more precise and discriminated way, by proposing a methodology for 

assessing destination tourism potential, based on its endogenous resources. For the 

development of the thesis, it was based on the foundations and guidelines of qualitative 

methodologies, using various techniques of survey and data analysis, such as bibliographic 

research for the delimitation of the terms potential and tourism resource, Focus Group for the 

purification of terms and composition of the first conceptual outline of the methodology, 

Delphi technique with specialists for the conceptual delimitation of the term and refinement of 

the proposed tourist potential assessment structure. The discussion showed that there are 

different and divergent interpretations of the meaning of tourism potential and that the 

indiscriminate application of the term, which is extensive to the concept of appeal and appeal, 

results in different and complex assessment methodologies, thus making it impossible to 

compare their results. The in-depth analysis of the content of the main methodologies found 

and their different applications allowed us to categorize the use of potential as a synonym of 

attraction, supply and market, but almost never as a narrow meaning of potential in the 

essence of the term. This revelation also made it possible to understand that indiscriminate use 

- both theoretical and practical - has led to important distortions in its application and that 

potential assessment has been seriously compromised by this conceptual neglect. For the 

studies of destination competitiveness, the implications are even more acute, since they do not 

allow comparison of results and do not present isonomy of indicators, much less of objective 

form of calculation. The proposition of the conceptual structure that can serve for the 

evaluation of tourism potential defended in this thesis was validated by its application in two 

different places in Rio Grande do Norte and proved to be suitable for use in identifying 

intrinsic value of endogenous tourism resources of one place. Its results support the decision 

making of managers regarding the future development of the destination, directing public 

investment to transform this potential into a concrete attraction. 

 

Keywords: Resource, Attraction and Touristic Potential. 
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1. Introdução  

 

Os conceitos são considerados instrumentos de trabalho do cientista, porém, para que 

executem seu papel na construção do conhecimento científico, é importante que estes sejam 

analisados periodicamente, com fins ao contínuo aprimoramento. Ao analisar conceitos, no 

turismo, como recurso, atrativo e potencial turístico, tem-se uma quantidade significativa de 

pesquisas. No entanto, apresentam-se despreocupadas com a reflexão e as diferenças dos 

termos, indicando um entendimento claro por parte dos acadêmicos.  

O estado da arte dos estudos sobre recurso e atrativo revela que os termos são tratados 

como sinônimos por autores, como Ramírez Blanco (1998), Guría di Bella (1991) e Barretto 

(2010), negligenciando-se a discussão teórica sobre as distinções conceituais. Os termos 

apresentam diferentes significados e entendimentos na literatura, prevalecendo a falta de 

consenso que se evidencia não só na Ásia, com destaque para a China, como também em 

países de língua inglesa (Jufeng & Xinhui 2014). 

Estes conceitos não correspondem ao mesmo fenômeno e merecem ser tratados 

separados, à luz da ciência, para que seja melhor compreendido e explorado em termo de sua 

aplicabilidade. Essa discrepância é reforçada por Jufeng e Xinhui (2014) ao salientar que, se a 

comunidade acadêmica do turismo não explora profundamente a conotação, a extensão e a 

aplicabilidade do conceito, isso faz com que a pesquisa e o ensino do turismo não tenham uma 

base sólida, dificultando a formação de disciplinas.  

Embora o termo recurso turístico seja bastante utilizado, Jufeng e Xinhui (2014) 

mencionam que o vocábulo caracteriza-se por conceitos amplos/genéricos e entendimentos 

inconsistentes. Em relação à contribuição do conhecimento, essas diferenças de compreensão 

são ignoradas, tornando-se difícil, por tal motivo, formar um conhecimento sistemático no 

campo da pesquisa.  

Na China, autores como Jufeng e Xinhui (2014) identificaram quatro entendimentos 

diferentes sobre o termo recurso turístico: 1. corresponde a fatores que atraem turistas para 

viajar; 2. matéria-prima para o turismo; 3. matéria-prima para o turismo associada à série de 

instalações que originam um produto turístico; 4. objetos turísticos. Ademais, a maioria das 

definições fazem referência à descrição da totalidade de recursos disponíveis, como 

instalações, serviços e atrações.  

Nos estudos acadêmicos europeus e americanos, recurso turístico é tratado como 

sinônimo de atração turística. Todavia, autores como Leno Cerro (1992), López Olivares 

(1998), Atón e Gonzáles (2005) e Jufeng e Xinhui (2014) definem recurso turístico como 
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matéria-prima para atividade turística e não consideram como recurso estabelecimentos 

hoteleiros e similares, uma vez que são considerados elementos de suporte para a experiência 

turística.  

Do mesmo modo, não se concede atenção à discussão conceitual do termo atrativo 

turístico, considerado por Gunn (1988), Lew (1987), Pearce (1991) e Leiper (1990) como 

elemento relevante e central para o turismo. As pesquisas acerca da temática carecem de 

qualidade científica, não apresentam profundidade, bem como base empírica e direcionaram 

uma maior atenção para o consumo e a produção de atrativo (Leiper 1990; Richards 2002). 

Os estudos demonstram que cada autor apresenta uma concepção própria do conceito 

de atrativo, e esses diferentes entendimentos expõem uma situação mais complicada, 

particularmente na compreensão dos chineses, o que chamou atenção desta comunidade 

acadêmica para as inconsistências conceituais, sendo o supracitado vocábulo usado também 

para se referir a um lugar ou destino (Chang & Lai 2009; Jufeng & Xinhui 2014). 

O atrativo refere-se a um local transformado, construído para se tornar o foco do 

turista. Porém, como os estudos abordam recurso e atrativo como algo semelhante, essa 

similaridade culmina também no entendimento de potencial turístico. Assim, a compreensão 

do potencial vincula-se à infraestrutura do destino. Logo, quanto mais estruturado, maior será 

seu potencial turístico.  

Sistematicamente recorrente nos estudos do turismo, a expressão potencial turístico 

revela-se insuficientemente explorada em seu real e autêntico significado. Nota-se um número 

significativo de trabalhos que abordam o tema, não havendo preocupação, no entanto, com o 

conceito e a apropriação do termo ao contexto e à problemática. Caracteriza-se por sua 

imprecisão na literatura e incorporação indiscriminada ao discurso político, publicitário e 

acadêmico, o que contribuiu para sua banalização e interpretação como sinônimo de atrativo 

(Almeida 2006; Formica & Uysal 2006).  

A forma abusiva do uso do termo justifica as lacunas de compreensão do que vem a 

ser, de fato potencial, além de as pesquisas apresentarem focos específicos e expandirem o 

conceito de potencial aos aspetos de mercado e oferta turística. Esse contexto reflete no 

entendimento e na aplicabilidade prática do conceito de potencial turístico. A exemplo disso, 

há o Mapa do Turismo Brasileiro, que se caracteriza como parte de uma estratégia de 

estruturação e promoção do turismo de forma regional e descentralizada, baseando-se na 

criação de políticas públicas e a destinação prioritária de recursos com foco no 

desenvolvimento regional do setor.  
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Esta ferramenta também atualiza o potencial turístico das regiões no Brasil. 

Atualmente o país apresenta 3.285 municípios dotados de vocação para desenvolver o 

turismo. Os critérios que fundamentam o potencial desses municípios são: apresentar 

legislação comprovando a existência de um órgão ou entidade responsável pela pasta de 

turismo; destinar dotação para o turismo na lei orçamentária anual e quadro de detalhamento 

de despesa vigente; possuir conselho municipal de turismo ativo; possuir prestadores de 

serviços turísticos de atividades obrigatórias registrados no CADASTUR e apresentar termo 

de compromisso assinado por prefeito municipal e responsável pela pasta de turismo. Ao 

cumprir esses pontos, os municípios caracterizam-se como locais com potencial para o 

desenvolvimento do turismo.  

Esses critérios ultrapassam o conceito de potencial turístico e, por tal motivo, enfatiza-

se a importância da discussão conceitual, para que este seja entendido em sua real essência. O 

levantamento bibliográfico revelou a ausência da discussão no contexto brasileiro, à exceção 

de Almeida (2006) e Araújo (2010). Contudo, constatou-se uma maior abordagem conceitual 

em estudos europeus, particularidade, na Romênia (Glãvan 2006; Iatu & Bulai 2011; Ciurea, 

Mihalache, Ungureanu & Brezulea 2011; Nestorosk 2012; Letos & Letos 2012; Bâtea 2014; 

Gancevici & Cheial 2011), e métodos de avaliação de potencial turístico abordado por autores 

espanhóis (Gutiérrez & Várques 2014; Pérez & Crispin 2005; Leno Cerro 1992; Gallego, 

Martín e Rivero 2013; Ramirez 2015).  

Mesmo frente a essas distinções conceituais, a mensuração do potencial turístico 

configura-se como um instrumento que auxilia no planejamento do turismo em um território. 

Existe uma diversidade de metodologias que permitem avaliar potencial turístico, no entanto, 

cada método apresenta contribuições que se concentram em diferentes aspectos do sistema 

turístico, além de vincular principais elementos e fatores que atuam como atrativos para o 

turismo. 

Os métodos de avaliação analisados (Mamum & Mitra 2012; Bâtea 2014; Almeida 

2006; Leno Cerro 1992; Martín, Rivero & Gallego 2013; Pérez & Crispín 2005; Torres, 

Martínez & Beserril 2017; Pérez, Solís, Hernández, Caretta & González 2012; Leya 2014; 

Casal 2002; Jácome & Garcia 2015) incluem atributos relativos ao conceito de atrativo e, em 

alguns casos, incorporam também atributos da oferta e de mercado. 

Somada a isso, tem-se a dimensão econômica do turismo, embora tenha ganhado um 

maior destaque a de considerar a relevância do aspecto social da atividade, sua grandeza 

econômica, endossada por números e estatísticas que evidenciam o turismo como um fator 
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chave para o progresso socioeconômico. Ao longo das décadas, a atividade vivenciou 

crescimento e diversificação, o que o torna um dos setores econômicos que mais crescem. 

Conforme dados da OMT (Organização Mundial do Turismo), o volume de negócios 

do turismo iguala ou supera o das exportações de petróleo, produtos alimentares ou 

automóveis, e isso fez com que a atividade se tornasse um dos principais atores do comércio 

internacional e, ao mesmo tempo, uma das principais fontes de receita para muitos países em 

desenvolvimento. Além disso, o turismo provou ser um importante impulsionador do 

crescimento econômico ao contribuir com mais de 10% para o PIB global (US$ 7,6 trilhões) e 

representar um em cada dez empregos (292 milhões de empregos) gerados no planeta. 

De acordo com dados do Travel & Tourism Competitiveness Report (2017), pelo 

sexto ano consecutivo, o crescimento do setor do turismo superou o da economia global, 

evidenciando resiliência diante da incerteza geopolítica global e da volatilidade econômica. 

Dados do MTUR (Ministério do Turismo) apontam que, no ano de 2017, o Brasil cresceu 8% 

em relação ao ano anterior, injetando-se na economia US$ 779 milhões somente no mês de 

janeiro de 2017, resultados que fazem com que a atividade corresponda a 3,2% do PIB 

nacional. 

Em razão da expressividade econômica da atividade, as regiões, cidades e países veem 

no turismo uma forma de sanar suas mazelas econômicas. Para isso, buscam-se elementos que 

justifiquem e/ou subsidiem o desenvolvimento do turismo nesses locais. Assim, muitas 

localidades buscam algum recurso em suas regiões como uma condicionante inicial para 

desenvolver o turismo a partir da perspectiva de atração, de modo que esse elemento possa 

desencadear uma possível demanda. 

Nessa lógica, as localidades aludem a algum recurso no território, a capacidade 

competitiva do local, como condição suficiente para o desenvolvimento do turismo, sem um 

embasamento empírico que justifique o direcionamento e investimento no setor. Por isso, ao 

considerar a dimensão da atividade turística no mundo e o interesse das localidades em seu 

desenvolvimento como alternativa econômica, são oportunos os esforços na tentativa de 

dimensionar o potencial turístico dessas localidades. 

Nesse sentido, o potencial turístico é fator base que condiciona a capacidade 

competitiva de um local para explorar o turismo. Conhecer o real e autêntico significado da 

expressão orienta de forma mais pontual a gestão de destinos turísticos. Além do que, o 

recurso turístico fundamenta a formatação de ofertas e produtos turísticos, é a base 

constituinte do atrativo e incide no real entendimento do que vem a ser potencial turístico.  
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Por essa razão, é pertinente fazer a distinção conceitual entre recurso, atrativo e potencial 

turístico. 

Nesta perspectiva, o delineamento desta pesquisa objetiva contribuir para a 

demarcação conceitual de potencial turístico de forma mais precisa e discriminada, por meio 

da proposição de uma estrutura referencial de avaliação de potencial turístico de um destino 

com base em seus recursos endógenos. 

O estudo apresenta implicações teóricas, visto que a diferenciação entre recurso e 

atrativo possibilitou evidenciar a abordagem dos termos na literatura do turismo, posto que 

são temáticas recorrentes na área, com um número significativo de trabalhos. Todavia, estes 

não trazem a discussão do conceito, apenas situam o termo, sem a preocupação com seu real 

entendimento. Situação semelhante ocorre com a contribuição teórica para com o termo 

potencial turístico.  

A implicação prática da tese permite identificar o potencial de uma localidade como 

um meio de vislumbrar uma nova possibilidade ou a descoberta de um local, avaliando o 

potencial em relação a outras localidades que apresentam características semelhantes, 

orientando decisões de agentes públicos sobre oportunidades de desenvolvimento turístico nas 

localidades e de capacidade de atração de investimentos no setor privado.  

Assim, pode auxiliar no diagnóstico de gaps competitivos, apontando oportunidades 

de inovação e diferenciação para destinos, identificando cenários reais de potenciais e um 

direcionamento mais preciso em investimentos no setor. Face a isso, a pesquisa levanta o 

seguinte questionamento: quais são os critérios e/ou indicadores que definem potencial 

turístico de um local ou regiões e como avaliar esse potencial?  

 A fim de tentar responder a tal pergunta, esta tese está organizada em capítulos e 

seções. No capítulo 1, encontra-se a introdução da pesquisa, ocorrendo a contextualização do 

temas centrais do estudo, como recurso, atrativo e potencial turístico, além do objetivo da 

pesquisa, justificativa e a pergunta problema da pesquisa; o capítulo 2 é a revisão da literatura, 

em que se abordam os conceitos de recurso turístico, entendimento e aplicabilidade no 

turismo, o estudo da arte do termo atrativo turístico, potencial turístico e as metodologias de 

avaliação de potencial turístico; o capítulo 3 traz a metodologia, em que há a descrição das 

etapas para a construção do instrumento de avaliação de potencial turístico proposto; no 

capítulo 4, encontram-se os resultados e as discussões, abordando o refinamento do 

instrumento e sua validação na área que abrange o Projeto Geoparque Seridó e a Praia do 

Marco. Finalmente, no capítulo 5, conclui-se a tese.  
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2. Revisão da Literatura 

2.1 Recursos Turísticos: Conceitos, Entendimentos e Aplicabilidade na Literatura do 

Turismo  

O vocábulo “recurso” faz referência a um conceito amplo, o qual adquire diversos 

significados, a depender do contexto em que se aplica. É utilizado de modo usual na 

terminologia econômica, caracterizado pelos meios materiais de que se pode dispor para 

serem utilizados em um determinado processo produtivo, assumindo importância para as 

ciências econômicas como condição de satisfazer as necessidades humanas.  

Um dos primeiros trabalhos que tratou sobre o tema recurso foi desenvolvido pelo 

geógrafo e economista americano E.W. Zimmermann, que, no ano de 1933, publicou a obra 

Recursos Naturais e Indústria, em que defendia que nem o ambiente natural nem qualquer 

outro componente pode ser considerado recurso, caso não sirva para satisfazer uma 

necessidade humana, sendo este definido não por sua existência, mas por sua capacidade de 

satisfazer essas ditas necessidades. 

O recurso não se refere a uma coisa ou a uma substância. No entanto, remete à função 

que este pode desempenhar ou na ação em que pode tomar parte (Silberman, 1970). O 

conceito de recurso é descrito por Leno Cerro (1991) como algo subjetivo, relativo, funcional 

e que por sua vez, dinâmico no tempo, portanto, depende do conhecimento, capacidade 

tecnológica e objetivos individuais e sociais.  

No campo científico do turismo, recurso é um conceito bastante utilizado na literatura. 

De acordo com Martí e Agramunt (2014), uma das primeiras definições do termo aparece em 

uma publicação da OMT (Organização Mundial do Turismo) no ano de 1978. A área 

apresenta uma diversidade de trabalhos acerca do assunto, e para se ter uma perspectiva em 

termos quantitativos de trabalhos, realizou-se uma análise em diferentes plataformas 

científicas e não científicas. 

Ao inserir o termo recurso turístico em português na plataforma do Google, 

obtiveram-se 29.900.000 resultados e, com as aspas funcionando como filtro, alcançaram-se 

233.000 trabalhos. Em inglês, o termo apresenta um total de 1.310.000.000 resultados, e, ao 

utilizar o filtro, 502.000 resultados são exibidos. No Google Acadêmico, a expressão em 

português exibe 265.000 resultados e, ao ser colocada entre aspas, esse universo é reduzido 

para 10.300 resultados. No inglês, exibem-se 2.720.000 resultados, e, com as aspas, o número 

é reduzido a 79.600 pesquisas. 
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Na plataforma Scielo, ao pesquisar o termo em português, obtiveram-se 38 resultados. 

Porém, ao utilizar o filtro, esse universo é reduzido a 15 trabalhos distribuídos nos seguintes 

países: Argentina, Chile, México, Cuba, Colômbia, Portugal. Todavia, mesmo com as aspas 

funcionando como um filtro, há apenas seis (Lacoste & Navarrete 2014; Schettine, Almirón & 

Bracco 2011; Espinosa & Críspin 2008; Fortunato 2005; Socorro 2005; Xicarts 2005) do total 

dos quinze trabalhos que trazem recurso turístico em seus títulos. No entanto, apesar de o 

título trazer a expressão, o referencial teórico desses trabalhos não aborda o conceito. 

Na mesma plataforma, ao inserir a expressão em inglês, o resultado foi um total de 

269 trabalhos. Com o filtro das aspas, esse total é reduzido a dez pesquisas distribuídas em: 

três na Argentina, duas no México, uma na Colômbia, uma em Cuba, uma no Peru, uma em 

Portugal e uma no Brasil. Do universo dos dez trabalhos, apenas dois inserem em seus títulos 

o temo recurso turístico (Camara & Labrada 2014; Franco Maass, Osório-García; Bernal & 

Garcia 2009). 

 Na Plataforma Capes, a expressão recurso turístico, em português, apresenta 1.172 

trabalhos; com o filtro, o universo é limitado a 158 trabalhos. Para se ter uma percepção de 

como ocorre a abordagem do termo nestes 158 trabalhos, analisaram-se seus resumos, títulos 

e subtítulos do referencial teórico dessas pesquisas. Desse total, mesmo com aspas, 30 

trabalhos traziam em seus títulos a expressão, enquanto os demais citavam a expressão 

recurso turístico nos resumos dos trabalhos, mas sem relação com o assunto. Assim, no 

conjunto dos 30 trabalhos, identificou-se que:  

 Um trabalho aborda dentro do seu referencial teórico, mesmo que de forma breve, a 

definição de recurso turístico; 

 Seis trabalhos citam o termo no referencial teórico, mas não o explicam nem o 

definem; 

 23 trabalhos trazem o termo no tema, entretanto, no referencial teórico, não abordam o 

termo.  

 Outra evidência identificada nos estudos sobre recurso turístico, conforme aponta 

Wang (2018), é que estes se concentram na formação, característica, classificação e avaliação, 

bem como no desenvolvimento, utilização e proteção do recurso turístico, além de salientar o 

fato de ser um conceito em desenvolvimento em que seu escopo se expande, com diferentes 

entendimentos e conotações.  

 No que se refere à abordagem conceitual do tema, evidencia-se a falta de atenção para 

com o assunto. Apesar de ser um conceito básico e frequentemente usado na literatura do 
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turismo, apresenta diferentes conceitos e entendimentos por parte dos autores da área, 

prevalecendo a falta de consenso não só no Oriente como também nos países ocidentais e de 

língua inglesa (Jufeng & Xinhui 2014). 

 Para ratificar esse fato, Xu Jufeng e Ren Xinhui, ambos da Tourism College of Beijing 

Union University, desenvolveram um estudo para identificar a abordagem do termo em pauta 

nas comunidades chinesa e inglesa, com o intuito de contribuir para a formação de um 

conceito básico. Ao organizar e sistematizar as definições, significados e traduções, 

comprovaram a ambiguidade do termo.  

 Ademais, Jufeng e Xinhui (2014) relatam que, embora os conceitos sejam 

regularmente empregados, a maioria não possui um consenso, caracterizado por definições 

complexas e entendimentos inconsistentes. Em relação à contribuição do conhecimento, 

mencionam que essas diferenças de compreensão são ignoradas, tornando-se difícil, por essa 

razão, formar um conhecimento sistemático em um campo de pesquisa. 

 Os autores salientam que, se a comunidade acadêmica do turismo não explora 

profundamente a conotação, a extensão e a aplicabilidade do conceito, a pesquisa e o ensino 

do turismo ficam sem uma base sólida, dificultando a formação de disciplinas. Além do mais, 

enfatizam que os desacordos sobre o conceito são mais explícitos ao ser traduzidos para o 

chinês, causando entendimentos diferentes e preocupação generalizada. 

 O conceito de recurso turístico na China emerge no final da década de 1970 e início de 

1980, quando um grupo de estudiosos da economia, geociências e sociologia iniciou os 

estudos no turismo. Assim, a definição surge a partir de diferentes disciplinas e o material 

mais antigo sobre recurso turístico na China é uma pesquisa elaborada pela Faculdade de 

Turismo de Pequim, intitulado Desenvolvimento e Valorização dos Recursos turísticos 

(Wenchang1999; Jufeng & Xinhui 2014).  

 Para averiguar o comportamento do termo recurso turístico na China, Jufeng e Xinhui 

(2014) realizaram um levantamento das definições em uma perspectiva cronológica, conforme 

pode se ver no quadro 1 a seguir:  
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Quadro 1- Lista das definições de Recurso Turístico na China em ordem Cronológica 
Autor Definição 

Wang 

Ligang，1982 

Os recursos turísticos são o destino das visitas de turistas e são as condições 

para a existência e desenvolvimento do turismo. 

Deng Guanli,1983 Todos os fatores naturais e sociais que são suficientes para atrair turistas, ou 

seja, os objetos ou destinos de viagem do turista que são coletivamente 

chamados de recursos turísticos. 

Guo Laixi，1984 Objetos e serviços amigáveis e de lazer podem ser usados como recursos 

turísticos. 

Huang 

Huishi，1985 

Os recursos turísticos são as matérias-primas que atraem as pessoas para 

visitar e entreter, não são os destinos e atrativos do turismo, devem ser 

desenvolvidos para tornarem-se atrativos.  

SunWenchang，19

90 

Os recursos turísticos devem se referir às realidades naturais e sociais que 

podem estimular a motivação turística dos turistas e beneficiar a indústria do 

turismo, gerando benefícios econômicos e sociais. 

Xing 

Daolong，1990 

Os recursos turísticos são a soma de vários fatores que podem atrair pessoas 

para gerar motivos e realizar atividades turísticas em condições realistas. 

Li &Wang，1991 Coisas naturais, culturais, sociais ou quaisquer outros fatores que possam 

criar um ambiente atraente para os turistas podem constituir recursos 

turísticos. 

CNTA，1992 A natureza e a sociedade humana podem ser atraentes para os turistas, 

podem ser usadas para o turismo e podem produzir vários benefícios 

econômicos, sociais e ambientais. 

Bao & Chu，1993 Os recursos turísticos referem-se à existência natural e ao patrimônio 

histórico e cultural que são atraentes para os turistas e as criações artificiais, 

que são usadas diretamente para fins turísticos. 

Xie Yanjun，2011 Antes do turismo, existe objetivamente em um determinado espaço 

geográfico, e é uma forma de riqueza potencial que pode ser desenvolvida 

pela indústria do turismo por causa de seu valor para a experiência de lazer 

de turistas em potencial. 

Wang & 

Gao，2010 

Os recursos turísticos são todos os fatores naturais e humanos que podem 

ser apreciados instantaneamente ou periodicamente e, portanto, têm efeitos 

econômicos, sociais e ambientais. 

Wang 

＆Wei，2000 

Os recursos turísticos podem ser entendidos em sentidos amplos e restritos. 

Um amplo entendimento envolve o turismo de bens, instalações, serviços, 

incluindo recursos humanos, materiais e financeiros, bem como recursos de 

aspiração. Sentido estreito refere-se às atrações turísticas com valor de 

desenvolvimento econômico. 

Zhang Hui，2002 Do ponto de vista econômico, os recursos turísticos se referem à soma de 

coisas naturais e sociais e fenômenos que são atraentes para os turistas e têm 

valor operacional para os operadores turísticos. 

Yang 

Zhenzhi，1997 

Os recursos turísticos são os três sistemas orgânicos que se atraem e se 

restringem, como os recursos turísticos, serviços e instalações, e os 

mercados de fontes turísticas, que são a soma da atratividade desses três 

elementos. 

               Fonte: Jufeng & Xinhui (2014) 

  

 Diante das definições apresentadas, os autores identificaram quatro entendimentos 

distintos sobre recurso turístico: 

 1º Entendimento: Recurso turístico consiste em fatores que atraem turistas para viajar;  

 2º Entendimento: Recurso turístico é a matéria-prima para o turismo; 
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 3º Entendimento: Recurso turístico é considerado a matéria-prima para o turismo que 

produzirá benefícios econômicos; 

 4º Entendimento: Recurso turístico consiste em objetos turísticos utilizados como 

recursos para a gestão do turismo.  

 Apesar de constatar diferentes entendimentos sobre o conceito de recurso turístico na 

China, a visão mais adotada por boa parte dos autores deste país, conforme Jufeng e Xinhui 

(2014), é o primeiro entendimento (Recursos turísticos são fatores que atraem turistas para 

viajar), seguido do terceiro, segundo e quarto entendimentos. 

 Outro autor, também no contexto chinês, Yu Wang, da Economics and Management 

School e da Inner Mongolia Academy of Social Sciences, apresentou um estudo no SEIEM 

(International Seminar on Education Innovation and Economic Management) no ano de 2018, 

cujo título da apresentação era: Um estudo sobre a conotação dos recursos turísticos. Neste 

trabalho, Wang (2018) descreve o entendimento da academia chinesa sobre recurso turístico 

relacionado a duas compreensões: uma baseada na atração, e a outra, na possibilidade – ou 

não – de utilização.  

 A primeira compreensão nos círculos acadêmicos chineses enfatiza os recursos 

turísticos como núcleo da atividade, uma vez que sustenta os aspectos naturais e sociais, 

acionam a motivação turística e podem ser utilizadas pelo turismo para produzir benefícios 

econômicos e sociais. A segunda compreensão enfatiza que os recursos turísticos são 

atraentes. Sustenta que as coisas naturais, culturais, sociais, ou qualquer outro objetivo, 

podem criar um ambiente atraente para os turistas.  

 Essa segunda perspectiva, conforme Wang (2018), foi apresentada pela primeira vez 

por Huang Huishi em 1985, quando destacou o recurso turístico como a matéria-prima para 

atrair visitas e entreter. Somente por meio do desenvolvimento deles que se podem se tornar 

coisas atraentes. Apesar das diferentes abordagens, Wang (2018) descreve que, ainda sim, há 

convergência das definições nos seguintes aspectos: 

 Os recursos turísticos são elementos que servem para atrair os turistas; 

 Incluem duas categorias, natural e humana. 

 Ao fazer uma analogia, Jufeng e Xinhui (2014) descrevem que, ao voltar a atenção à 

palavra recurso, o foco do seu significado remete à matéria-prima que pode trazer riqueza às 

pessoas. Entretanto, viajar não traz riqueza aos turistas do ponto de vista material, não 

havendo, por isso, uma conexão lógica entre recurso e atividade turística. Todavia, os autores 

ressaltam que:  
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Para o turismo, o uso do termo “recursos” é apropriado, por isso é razoável entender 

os recursos turísticos como “recursos turísticos” ou “recursos atraentes utilizados 

pelo turismo”. Nos primórdios do nosso país, um grande número de artigos, 

documentos e projetos sobre o desenvolvimento, utilização, recenseamento e 

avaliação dos recursos turísticos foram realizados principalmente neste sentido.  No 

entanto, este entendimento também é falho. (Jufeng & Xinhui 2014, p.118) 

    

 Os autores afirmam que essa percepção de que é um senso comum de entendimento 

em relação ao termo refere-se à compreensão do recurso como algo que é utilizado pelo 

turismo. Todavia, justificam o entendimento falho pelo fato de ignorar toda uma questão 

comportamental relacionada ao interesse do turista. E isso incide diretamente na causa de 

diferença cognitiva no conceito de recurso.  

Dessa forma, para obter uma definição mais precisa do conceito, Jufeng & Xinhui 

(2014) mencionam que é preciso encontrar os atributos exclusivos do conceito. Entretanto, se 

há um consenso sobre as definições de recursos turísticos, é no sentido de que funcionam 

como fator de atração de turistas. Logo, a palavra turismo funciona como definidor no termo 

recurso para se concentrar nas atividades turísticas. Assim, a conotação incide no 

entendimento do uso do recurso para o turismo. Entretanto, os autores fazem uma ressalva, no 

sentido de que, se apenas os recursos para o turismo são recursos turísticos, não há recurso 

turístico sem o turismo. Todavia, posicionam-se de forma oposta essa afirmação, uma vez que 

acreditam que os recursos turísticos existiam na natureza e que as atividades turísticas são 

mais precoces que o turismo.  

Além disso, Jufeng e Xinhui (2014) abordam que os recursos turísticos não são 

consumidos do ponto de vista da matéria-prima como colocado na perspectiva econômica, 

mas seu valor ocorre em função da experiência do turista. Todavia, no contexto chinês, o 

termo recurso é frequentemente usado além da categoria natural, não importando se abrange 

paisagens artificiais, como parques temáticos, tornando-se uma metáfora para pontos cênicos.  

Contudo, ao traduzir o termo recurso turístico do inglês para o chinês, o mesmo não 

foi muito aceito, uma vez que se caracterizou como um conceito amplo, carecendo de 

características intrínsecas em virtude de abrangerem elementos de gerenciamento de viagens e 

aspectos referentes à atração turística, assemelhando-se com o conceito de atrativo turístico no 

contexto chinês, conforme explanado a seguir: 

Nos países ocidentais, especialmente nos destinos de língua inglesa, os objetos das 

atividades turísticas, são, no entanto, geralmente traduzidos como atrações turísticas, 

em vez de recursos turísticos, a correspondente tradução de lüyou ziyuan. Por outro 

lado, quando traduzido para o chinês, a palavra atração tem ambiguidade suficiente 
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para permitir que seja considerado diversamente como atração turística, recurso 

turístico, ponto cênico e ou/área turística. (Jufeng & Xinhui 2014, p. 125) 

 

Diante do levantamento do estudo da arte do tema no contexto asiático, os autores 

defendem a ideia de recurso turístico na seguinte perspectiva: “apontam o conceito de recurso 

turístico combinado com o significado com o conceito de exploração para descrever lugares 

ainda a serem desenvolvidos pelo turismo” (Jufeng & Xinhui 2014, p. 125).   

Ao estudar a compreensão linguística e a aplicação do termo, Jufeng e Xinhui (2014) 

declaram que a maioria das definições faz referência à descrição da disponibilidade de 

instalações, serviços e atrações, destacando a falta de precisão e razoabilidade por parte da 

maioria dos autores, sendo raramente usado como um substantivo próprio.  

   Outro aspecto identificado por Jufeng e Xinhui (2014), no contexto chinês, em relação 

ao conceito de recurso turístico, é que este apresenta uma maior relevância, uma vez que há 

capítulos completos dedicados ao tema. Isso pode ser justificado pela percepção de Wang 

(2018) ao relatar que, em razão do desenvolvimento do turismo na China e no mundo, a 

pesquisa de recurso turístico tem recebido uma atenção crescente. 

 Em função de toda a análise desenvolvida, Jufeng e Xinhui (2014) salientam a 

necessidade de um consenso em termos conceituais, uma vez que as teorias e documentos que 

tratam da temática de recurso turístico no contexto chinês foram traduzidos do inglês. Por essa 

razão, indagaram se o significado de recurso turístico em inglês era o mesmo no chinês, No 

entanto, para obter a resposta, salientam a necessidade de observá-lo no contexto ocidental.  

 Ao analisá-lo no Google, identificaram poucas páginas que usam diretamente o termo, 

e o significado de algumas destas páginas difere do sentido de recurso compreendido por 

Jufeng e Xinhui (2014), recurso como matéria-prima, visto que abrangem instalações e 

serviços relacionado ao turismo receptivo nos destinos. Destacam que Leiper (2007) e Burkart 

e Medlik (1990) são autores de livros amplamente citados pela academia ocidental e que, 

nestes, não há nenhum capítulo acerca de recurso. 

 Nestes livros, recurso está mencionado em dois capítulos: em um deles, parcialmente, 

discute atrativos, exemplificando com praias, museus, parques temáticos, utilizando palavras 

como atrações turísticas; no outro, aborda o abastecimento turístico ou questões de proteção 

de recursos, os quais são recursos naturais, humanos, instalações básicas, serviços, negócios, 

hospitalidade. 

A compreensão da expressão recurso turístico, nos estudos acadêmicos europeus e 

americanos, converge com a ideia de atrações turísticas, uma vez que não incluem apenas os 
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recursos turísticos do destino, como também instalações de receptivo, fatores de serviços e 

condições de trânsito (Wang 2018).  

A partir da análise realizada, Jufeng e Xinhui (2014) concluíram que, no contexto da 

China, o termo apresenta três significados: coisas que atraem turistas para viajar; recursos 

atraentes que podem ser explorados pelo turismo; vários recursos que criam valor na indústria 

do turismo.  

A primeira definição é a mais utilizada pelos acadêmicos chineses, evidenciando uma 

conotação e extensão fixas. As duas últimas definições, segundo Jufeng e Xinhui (2014), não 

foram amplamente aceitas, devido às muitas lacunas em termos acadêmicos e lógicos. De um 

modo geral, o significado de recursos turísticos na China assemelha-se à definição de atrativo 

turístico em inglês, como também diverge da tradução literal de recurso turístico no citado 

idioma. 

 Outro autor que, do ponto de vista conceitual, dialoga sobre recurso turístico, não 

apresentando, entretanto, a mesma profundidade encontrada no trabalho desenvolvido por 

Jufeng e Xinhui (2014), é Diego Navarro, da universidade de Aconcágua, na Argentina. Cabe 

ressaltar que, na busca de trabalhos que abordavam a discussão conceitual sobre recurso 

turístico, os trabalhos de língua espanhola apresentam também essa discussão, todavia, em 

menor complexidade que os trabalhos desenvolvidos pelos chineses.  

 Em um estudo intitulado “Recursos Turísticos y Atractivos turísticos: 

Conceptualización, clasificación y valorización”, Navarro (2015), com base na análise de 

definições de recursos e atrações turísticas em obras hispano-americanas, identificou dois 

elementos conceituais e transversais nesses conceitos: tanto atrações como recursos são bens 

naturais ou culturais, com a capacidade de inspirar visitas, evidenciando-se, nesse contexto, o 

tratamento dos dois conceitos como sinônimos.  

 Além disso, identificou a compreensão do recurso turístico em uma abordagem que 

engloba bens intangíveis, bens móveis, pessoas e grupos humanos, bem como autores 

hispano-americanos (Ramírez Blanco 1998; Gurría di Bella 1991) abordam recurso turístico 

como sinônimo de atrativo, além de advertir que há o uso indiscriminado do termo – realidade 

também constatada pelos autores chineses no contexto deles.  

 O autor Leno Cerro (1992) apresenta um entendimento diferente sobre recurso 

turístico, compreendendo-o como matéria-prima da atividade turística. Essa definição 

converge com o pensamento de outros autores hispano-americanos, como López Olivares 

(1998) e Atón e Gonzáles (2005). Estes dois últimos não consideram os estabelecimentos 
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hoteleiros e similares como recurso turístico, e sim como uma estrutura de apoio à atividade 

turística.  

 A OMT apresenta um entendimento similar, no qual expressa que: 

Não há que confundir atrações com recursos. Como aponta Gunn (1993), os recursos 

naturais, culturais, etc., é o fundamento para o desenvolvimento posterior da atração. 

Assim, podem-se promover as praias, as montanhas ou a história de um país. Mas, a 

não ser que estes elementos estejam situados em localidades acessíveis e válidas para 

a exploração turística, não podem ser consideradas realmente atrações turísticas. (...) 

os recursos em sua forma original não são mais que a matéria-prima para futuras 

atrações. (OMT 1998, p. 131). 

 

 Ainda no contexto hispano-americano, há divergências referentes também à 

classificação dos recursos turísticos. Navarro (2015) descreve agrupamentos distintos, 

podendo-se identificar também, nessa divisão, a abordagem do recurso como sinônimo de 

atrativo. Ramírez Blanco (1998) classifica os recursos em Recursos Naturais, Recursos 

Sociocultural; Acerenza (1984) classifica em atrativos do lugar (Naturais usos e costumes e 

infraestrutura) e atrativo de eventos (Feiras e exposições, congressos e convenções e 

acontecimentos programados); Gurría di Bella (1991) divide-os em atrativos geológicos, 

biogeográficos e culturais; Sancho (1998) categoriza-os em naturais; criados pelo homem não 

desenhados com a intenção de atrair visitantes; criados pelo homem desenhados com a 

intenção de atrair visitantes e eventos especiais; Altés Machín (1995) categoriza os recursos 

turísticos relacionados com a natureza, a história e com a cultura viva. 

 A diversidade de classificações do recurso turístico é enfatizada por Leno Cerro 

(1993), o qual descreve uma das primeiras classificações propostas por Clawson & Knetsch 

(1966) para áreas recreativas ao ar livre, como também cita a classificação descrita por Corna 

Pellegrini (1973), que apresenta um critério mais funcional, distinguindo-os em recursos 

originais e recursos complementares. Diante das distintas classificações, Leno Cerro detalha 

que: 

Burkart & Medlik classificou os recursos turísticos em básicos e destinados a um uso 

específico. Muito interessante e ligada já com certa avaliação da importância do recurso é 

a tipologia proposta por Gunn (1988) que inclui os tipos de recursos segundo a classe de 

turismo que este gera: atração turística e destinação turística fazendo referência àquele que 

satisfazem a demanda de um turismo itinerante e os que geram estâncias turísticas 

respectivamente. Como pode se apreciar nestes exemplos, as possibilidades de 

classificação dos recursos turísticos são múltiplas, pois múltiplos podem ser os critérios de 

agrupamento. (Lenno Cerro 1993, p.10). 
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 Entretanto, Lenno Cerro (1993) consegue pontuar um denominador comum entre a 

diversidade de classificação referente aos recursos turísticos que todas as classificações e 

tipologias têm como elemento comum à realização de um listado, mais ou menos ordenado e 

pormenorizado dos recursos turísticos.  

 No contexto romeno, Lazik (2007) aborda o recurso turístico como fenômeno de 

atratividade turística e objeto da natureza, fundamentais na sociedade para a atração de 

turistas. Gjorgievski, Kozuharov e Nakovski (2012) fazem referência aos recursos turísticos 

como elemento do sistema espacial em que inclui bens culturais, atrativos que causam efeito 

estimulante sobre o momento turístico, criando um produto turístico. Glavãn (2006) menciona 

que, na literatura romena, utilizam-se os termos recurso turístico e atrativo turístico, 

entendendo, no entanto, que apresentam diferentes significados. 

 Na visão de Glavãn (2006), os recursos são responsáveis por atrair a atenção, 

impressionar e provocar o deslocamento, além de apresentarem atratividade em função da sua 

originalidade, raridade ou singularidade. Salienta o recurso turístico como matéria-prima para 

várias formas de turismo. Apesar de reconhecê-lo como tal, associa-o ao fenômeno de 

atratividade. Porém, este se relaciona à imagem do destino na mente do turista em função do 

conjunto de atrativos que a destinação possui. Frente a esse entendimento, nota-se a falta da 

real compreensão do significado do recurso turístico.  

 No contexto brasileiro, o termo também apresenta inconsistências. Barretto (2010, p. 

37) descreve recurso turístico como “a matéria-prima com a qual se pode planejar o turismo 

num determinado local, por exemplo: a praia, a montanha, a catarata.” Apesar de deixar claro 

esse entendimento, quando conceitua atrativo turístico, qualifica-o como sinônimo de recurso, 

conforme explanação a seguir: “aquilo que atrai o turista. Do ponto de vista do núcleo é o 

recurso. Atrativo e recurso são, portanto sinônimos” (Barretto 2010, p.33). 

 Beni (2007) detalha que o atrativo turístico pode ser transformado em recurso 

turístico, e aquele constitui o patrimônio do turismo. São elementos passíveis de provocar 

deslocamentos de pessoas e que integram o marco geográfico-ecológico-cultural de um lugar, 

podendo, por sua origem, ser subdividido em naturais e culturais. Esse ponto de vista 

contribui para acentuar a falta de entendimento do termo.  

 Em sua obra intitulada Introdução ao Turismo, Dias (2008) detalha uma atenção de 

três páginas sobre o assunto e descreve o recurso turístico como:  

O principal suporte da atividade turística e constituem a base para a elaboração de projetos 

de desenvolvimento para qualquer localidade, constitui a matéria-prima do turismo. O 

recurso turístico pode ser simplesmente definido como todo elemento que por si mesmo ou 
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em combinação com outros seja capaz de gerar deslocamentos turísticos. (Dias 2008, p. 

61). 

 

 Além disso, o supracitado autor destaca que um recurso torna-se atrativo quando é 

facilmente acessível, apresenta equipamentos e instalações para serem utilizados pelos turistas 

e contém todas as informações necessárias para que seja aproveitado pelo visitante. E 

esquematiza essa compreensão de forma simples e ilustrativa, conforme a Figura 1 a seguir:  

 

Figura 1- Ilustração da transformação de um Recurso turístico em Atrativo Turístico. 

                                                     

                                       Facilidades de Acesso 

RECURSO TURÍSTICO +       Instalações                            ATRATIVO   TURÍSTICO 

                                        Equipamentos  

 

 
Fonte: Dias (2008, p.63) 

 

 Na realidade brasileira, a discussão acerca do conceito de recurso turístico não recebe 

a devida atenção. São poucos livros didáticos brasileiros que se dedicam ao tratamento do 

conceito, e, quando o fazem, trazem definições pontuais, apresentando o mesmo entendimento 

identificado nos estudos hispano-americanos, americanos e britânicos, ou seja, recurso como 

sinônimo de atrativo. Dias (2008; 2008a) compreende o recurso como matéria-prima para o 

turismo, enquanto condição para formatação de atrativo, e dedica uma maior atenção ao 

assunto em seus livros, enfatizando que o recurso turístico revela o potencial existente em 

determinado local ou região para a exploração do turismo. 

 Ainda sobre o conceito do termo, detalha que: 

Um aspecto relevante na conceituação do recurso turístico é que este pode existir e 

consistir basicamente, do recurso atual mais o recurso potencial; no entanto, podem 

não se constituir ainda em atrativo. Para que um recurso, seja ele qual for, torna-se 

um atrativo, ele deve ser “embalado” para o cliente, ou seja, o turista.” (Dias 2008, 

p.62).  

 

Em relação à classificação do recurso turístico, Dias (2008) o classifica em: 

 Recurso Atual: Refere-se ao recurso que já está sendo explorado em termos 

turísticos; 

 Recurso Potencial: Remete ao recurso que poderá ser explorado pelo turismo; 

 Recurso Básico: É o recurso que constitui o suporte das atividades que sustentam os 

programas de um plano. Seu papel é atrair e fixar a demanda de uma região. Por 

exemplo: um monumento, uma praia, um parque ou uma vila histórica; 
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 Recurso Complementar: Corresponde ao que não tem poder de atração suficiente 

para fixar uma demanda, justificando, por si só, a criação de infraestrutura e 

equipamentos, pois as atividades que geram produzem estadias de curta duração. 

Desempenham um papel complementar, contribuindo para diversificar as atividades 

dos turistas que se encontram na região.  

 Depreende-se que o autor consegue perceber o significado de recurso quando o analisa 

como condição de existência de potencial de regiões, e essa percepção é que deve ser levada 

em consideração no que diz respeito ao planejamento turístico, entendendo o recurso como 

base para o potencial turístico, potencial este que é anterior a toda estrutura de formatação de 

atrativo e oferta turística.  

Contudo, ao mesmo tempo em que apresenta essa percepção, o autor acaba caindo em 

contradição quando elenca, dentro da classificação de recurso, o recurso complementar, ao 

esclarecer que este tipo de recurso não tem capacidade, por si só, de atrair demanda, 

necessitando criar uma infraestrutura. Ao fazer isso, o recurso passa a ser um atrativo e não 

continua como recurso, ocorrendo, nesse aspecto, a incompatibilidade com sua própria 

percepção de recurso anteriormente por ele definido.  

A análise do termo constata os diferentes entendimentos que há na literatura sobre 

recurso turístico, não só nas pesquisas brasileiras, convergindo com a mesma constatação de 

Jufengi e Xungi (2014) nos estudos chineses, europeus e americanos. Não compreender o 

conceito de recurso em sua essência acarreta implicações também no planejamento turístico, 

principalmente no que se refere à análise e à identificação de potenciais.  

A ideia de recurso como sinônimo de atrativo precisa ser desassociada, visto que são 

aspectos distintos e, por tal motivo, demanda atenções diferentes no planejamento. Pois, ao 

serem tratados como semelhantes, poderão ocorrer desperdícios de oportunidades, frutos da 

compreensão errônea do que é cada termo. Por isso, o esforço de diferenciar o recurso do 

atrativo.  

Recurso é um atributo de um local com capacidade de atrair visitantes em função de 

suas características endógenas naturais e culturais – logo, a matéria-prima para o turismo. E 

estratégias de diferenciação de destinos ou regiões são fundamentadas em razão de seus 

recursos endógenos, não contemplando aspectos relacionados à estrutura e a equipamentos.  

Os recursos endógenos derivam do paradigma do desenvolvimento endógeno, 

desenvolvido desde o final da década de 1970 e início de 1980, em objeção aos modelos e 

políticas regionais tradicionais (Vareiro & Ribeiro 2005). Este modelo convergiu com duas 
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linhas de pesquisa: uma com caráter mais teórico, que fundamenta o desenvolvimento de 

regiões, e a outra com caráter empírico, voltada ao processo de desenvolvimento industrial em 

localidade e regiões do sul da Europa (Nunes & Karnopp 2015).  

Essa nova abordagem de desenvolvimento, de baixo para cima, faz uso não apenas de 

recursos externos, mas, sobretudo, de recursos endógenos, enfatizando que o desenvolvimento 

pode ser difuso se as regiões tiverem capacidade de usar com sucesso os recursos endógenos e 

o potencial dos territórios, situando-se na própria região as fontes de desenvolvimento. 

(Vareiro & Ribeiro 2005, p.3). 

 Dentro desse modelo de desenvolvimento, de acordo com Lagos & Curtis (2004), as 

vantagens comparativas em relação aos recursos naturais, culturais, dentre outros, favorecem 

o desenvolvimento do turismo, uma vez que consideram como fator-chave o espaço. Assim, 

na ótica endógena, as forças locais representam o motor do desenvolvimento do turismo, 

proporcionadas pela junção e aproveitamento dos recursos, sejam eles sociais, culturais, 

naturais, além de cooperação entre os atores.  

 Dentro da perspectiva endógena de desenvolvimento do turismo, conforme Cavalcante 

e Senhora (2014), há uma analogia com os estudos da óptica, os quais relacionam o fenômeno 

da refração com a atividade turística, com base nas seguintes variáveis: economia, homem e 

paisagem, que têm capacidade de absorver fluxos de demanda turística de maneira a refratar 

opções de aproveitamento e potencialidades locais.  

 Essa concepção explica por que o desenvolvimento endógeno, ao tomar como base a 

oferta turística, desenvolve-se em razão das vantagens comparativas naturais, bem como as 

vantagens competitivas dinâmicas criadas pelo capital social da localidade. Nesse sentido, a 

variável paisagem relaciona-se com as características naturais e culturais que são capazes de 

gerar fluxo de demanda. Tais elementos evidenciam as diferenças, do ponto de vista 

comparativo, nas localidades.  

Quando a atividade turística incorpora a lógica de cada realidade local com base em 

seus recursos disponíveis, compreende-se que as oportunidades nas regiões não são as 

mesmas, e, por essa razão, nem todas têm a opção de basear sua estratégia de 

desenvolvimento no setor do turismo (Vareiro & Ribeiro 2005). Os recursos turísticos, 

enquanto elemento endógeno do território, podem condicionar um local, enquanto destino, a 

um aspecto diferencial, entendendo o destino em uma perspectiva restrita do termo, conforme 

Fontana (2017), como uma localidade, município, região ou qualquer espaço geográfico.  
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Quanto maior a singularidade e a qualidade dos recursos locais, maior será a distinção 

do local, possibilitando diferentes estratégias de diferenciação reforçadas pelos elementos 

intrínsecos do local que incide não só na estratégia de posicionamento do destino no mercado, 

como também no contexto competitivo da localidade em função dos seus recursos endógenos. 

A premissa endógena mostra a importância do recurso na atividade turística, e, por 

entender sua relevância, é pertinente diferenciar o recurso do atrativo. Entendê-los como a 

mesma coisa pode gerar a desatenção para com um recurso que apresente oportunidade de ser 

explorado pelo destino.  

Mesmo sendo tratados como sinônimos na literatura, percebe-se mais acentuada a 

ideia do atrativo, generalizando os termos apenas quanto à concepção de atrativo, 

direcionando-se, por isso, uma maior atenção apenas para a infraestrutura, como se esta fosse 

a única condição para o turismo se desenvolver. O atrativo apresenta outro entendimento e, 

com a finalidade de direcionar uma atenção mais aprofundada a este assunto e explorá-lo 

melhor, este será apresentado no tópico a seguir. 

 

2.2 Atrativo Turístico: Conceitos, Definições e Abordagem na Literatura do Turismo 

O tratamento do termo na literatura do turismo apresenta a mesma característica 

identificada nos estudos sobre recurso turísticos, diferentes compreensões, conceitos e 

significados, bem como são utilizados no plural para fazer referência ao conjunto de 

elementos presentes em um lugar que motivam o deslocamento dos turistas.  São elementos 

básicos para o desenvolvimento do turismo enquanto atividade econômica e social, 

sinalizando o consumo turístico por exercer seu poder de atração.  

 Autores como Gunn (1993) e Pearce (1999) concordam que as atrações fornecem os 

elementos centrais para o desenvolvimento de produto turístico de um destino, e há quem 

apoie a noção de que as atrações são a razão para a existência do sistema de turismo (Gunn 

1988; Leiper 1990; Mill & Morrison 1985). 

 Embora ocorra o reconhecimento da importância do atrativo turístico, Gunn (1980) 

descreve a postura de pesquisadores e teóricos do turismo em não aceitarem a natureza das 

atrações como fenômenos no meio ambiente e na mente. Além disso, as pesquisas na área do 

turismo direcionaram uma maior atenção à produção e ao consumo dos atrativos. (Richards 

2002).  

 O termo apresenta uma abordagem menos detalhada em relação a outros tópicos do 

turismo, não concede atenção à discussão conceitual, e, quando o faz, ocorre necessidade de 
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qualidade científica. Além do mais, a maior parte da literatura sobre atrativo turístico é 

descritiva, específica de cada caso, e não explicativa no caso geral ou específico (Leiper 

1990). 

Em relação à perspectiva teórica e prática do atrativo, existe a sensação de que a 

pesquisa sobre o assunto não tem profundidade teórica e base empírica (Richards 2002). 

Todavia, autores como Pearce (1999), Richards (2002) e Jufeng e Xinhui (2014) chamam 

atenção para a função e o significado do termo. As principais contribuições sobre a temática, 

conforme Benckendorff e Pearce (2003), derivam de pesquisadores nos Estados Unidos, 

Reino Unido e Austrália. Os principais estudos que fazem essa tentativa de contribuir para 

uma discussão conceitual são as pesquisas de Gun (1980); Lew (1987); Leiper (1990); Pearce 

(1991); Richards (2002); Jufeng e Xinhui (2014) e Navarro (2015).  

Para averiguar o comportamento do termo na literatura do turismo, realizou-se um 

levantamento bibliográfico com base em artigos nas mais diversas plataformas, bem como em 

livros da área para saber como o termo é explorado. Assim, realizou-se uma busca na 

plataforma científica Capes, para verificar sua aplicação nas pesquisas da área. Ao inserir o 

termo em português no campo de busca, a plataforma exibiu 249 resultados, e, com o recurso 

do filtro, esse universo foi reduzido a 158 trabalhos. 

Todavia, não significa dizer que, do total encontrado, todos trazem a temática de 

atrativo turístico nos trabalhos. Ao analisar os resumos, títulos e subtítulos do referencial 

teóricos desses estudos, identificou-se que, deste universo, apenas 20 deles tinham relação 

com a temática pesquisada. Assim, a caracterização das vinte pesquisas se configurou da 

seguinte forma:  

 Seis trabalhos que trazem o termo atrativo turístico apenas nos títulos e não citam no 

referencial teórico;  

 Nove trabalhos citam o termo no tema e no referencial teórico, porém não conceituam 

e/ou explicam; 

 Três trabalhos citam o termo no tema e abordam o conceito dentro do referencial 

teórico, ainda que de forma simples e pontual. 

 Ainda na plataforma Capes, o termo em inglês apresentou 88.493 resultados, e, com o 

mecanismo das aspas funcionando como um filtro, 29.756 resultados foram encontrados. Na 

plataforma Scielo, ao pesquisar o termo em português, não se obtiveram resultados. Contudo, 

em inglês, sem aspas, obtiveram-se 85 trabalhos. Com as aspas, esse universo foi reduzido a 

50 trabalhos, dos quais apenas oito traziam a temática atrativo turístico em seus temas. 
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 Livros de autores brasileiros, como Beni (2007), Dias (2008), Barretto (2010) e 

Lohmann e Panosso (2012) referem-se ao atrativo sob duas perspectivas, definições e/ou 

classificações do termo. As pesquisas, de um modo geral, apresentam uma ausência da 

discussão conceitual, e isto incide na compreensão do termo. Contudo, autores como Gunn 

(1980), Lew (1987), Leiper (1990) e Pearce (1990) são os mais referenciados no que tange à 

discussão conceitual sobre a temática de atrativo. 

 A pesquisa de Gunn (1988) caracteriza a atração turística como o verdadeiro 

estimulador do turismo em uma região, além de relatar sobre o poder que as atrações exercem 

sobre as pessoas desde os tempos clássicos. Para o autor, uma atração é magnética e, caso não 

tenha o poder de atrair as pessoas, não é considerada uma atração. Assim, para explicar o 

funcionamento de uma atração turística, Gunn (1988) utiliza um modelo de anel concêntrico.  

Neste modelo, ilustrado na Figura 2 abaixo, Gunn (1988) apresenta as atrações 

turísticas como sendo o núcleo, a atração principal. Explica que as atrações bem-sucedidas 

devem ter um cinto inviolável que forneça um contexto no qual o núcleo possa ser apreciado. 

Além disso, esclarece que o anel externo, rotulado como zona de fechamento, é uma parte 

necessária da atração turística planejada, devendo estar nela todos os serviços e instalações.  

 

Figura 2- Atração Turística de Gunn 

 

Fonte: Leiper (1990) 
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 O modelo demostra que qualquer atração turística que não tenha uma dessas zonas 

será incompleta, possivelmente de difícil gerenciamento, além de estar susceptível de atrair 

críticas dos visitantes. Relata que, em situações nas quais o núcleo da atração é mal definido e 

em que há um contexto limitado em relação à insuficiência dos serviços, a atração na 

perspectiva do visitante será insatisfatória. Conforme Leiper (1990), este modelo se aplica à 

atração turística com características humanas ou naturais específicas que sejam o foco da 

atenção dos visitantes.  

 Em um estudo intitulado A Framework of Tourist Attraction Research, Lew (1987) 

relata os esforços de especificidades que, muitas vezes, reduzem o conceito simples de atração 

turística a recursos exploráveis, produtos comercializáveis, imagens, ou simplesmente 

atributos ou a recursos. O autor definiu originalmente as atrações turísticas como todos os 

elementos de um lugar que atraem viajantes para longe de suas casas, pontuando que, em seu 

contexto mais amplo, atração incluiria não só locais históricos, mas parques de diversão, 

cenários espetaculares, como também serviços e instalações que atendem às necessidades 

diárias dos turistas.  

 Lew (1987) retrata que as pesquisas sobre atrações turísticas foram realizadas a partir 

de três perspectivas sobre o tema: ideográfica e a descrição dos tipos de atrações, a 

perspectiva organizacional e o desenvolvimento das atrações e a perspectiva cognitiva e a 

experiência das atrações turísticas por diferentes grupos. Nesse sentido, o autor considera 

cada uma das perspectivas como um aspecto de um único corpo de conhecimento.  

 Na perspectiva ideográfica, é onde se concentram as tipologias de atração, além de ser 

a forma mais comum de conceituar atrações na consciência de leigos e em escritos 

acadêmicos. Essa primeira concepção se refere aos atributos gerais de um lugar, podendo 

incluir a beleza natural, clima, cultura, costumes e características sociais, descrevendo a 

singularidade concreta de um lugar, em vez de uma característica universal abstrata. 

Conforme Lew (1987), os seguintes trabalhos são exemplos de pesquisas nessa linha: Ferrario 

(1976); Gearing et al (1976); Ritchie e Zins (1978); OMT 1980 e Shih (1986).  

 A perspectiva organizacional refere-se às noções geográficas. É uma abordagem de 

pesquisa diferente que não examina necessariamente as atrações em si, mas se concentra na 

natureza espacial. Exemplifica que as classificações espaciais podem variar de um pequeno 

objeto (pintura de Monalisa) para uma área grande (país), ocasião em que ambos são 

considerados atrativos. E a abordagem cognitiva engloba atrações mediante as percepções e as 

experiências turísticas.  
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 Embora haja críticas ao estudo desenvolvido por Lew (1987), por considerar 

homogêneas as motivações dos turistas, o valor do trabalho por ele desenvolvido é a descrição 

de uma estrutura de três lados para categorizar fenômenos associados às atrações turísticas, o 

que desencadeou outros estudos tanto teóricos como empíricos (Richards 2002).  

 Em contraste com o conceito de magnetismo de Gunn (1988), na concepção de Leiper 

(1990), os turistas não são atraídos para as atrações, e sim empurrados, uma vez que as 

motivações intrínsecas a estes os conduzem a lugares e/ou eventos que atendam às suas 

necessidades. O estudo de Leiper (1990), “Tourist Attractions Systems”, desencadeou a 

compreensão de como os destinos atraem os turistas ao investigar os padrões e a natureza das 

atrações ao analisar seu papel como componentes fundamentais das regiões. 

 Para chegar à sua abordagem sistêmica, Leiper (1990) reformulou o conceito de 

atração turística de MacCannell (1976) e substituiu a visão de núcleo de Gunn (1988). Leiper 

(1990) compreende atração turística como uma relação empírica de três elementos: um turista, 

um elemento central e um marcador. O elemento central corresponde às características de um 

lugar que um turista considere visitar, e o marcador consiste em itens de informação, ou seja, 

a forma como o turista obtém informação do elemento central.  

 Ademais, esclarece que esta definição sistêmica não se aplica a todas as formas de 

atração, mas se refere ao mais comum e óbvio, as que envolvem visitas turísticas.  A Figura 3, 

a seguir, mostra o entendimento de Leiper (1990) a respeito de um sistema de atração 

turística, seus componentes, suas ligações e suas funções. 
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Figura 3- Sistema de atração turística de Leiper 

 

  

Fonte: Leiper (1990) 

 

A figura ilustra o que ocorre dentro de uma atração turística para que esta possa 

existir. Para Leiper (1990), os turistas são pressionados por suas motivações para ir a lugares 

ou eventos, cuja motivação depende da informação recebida. Ao analisar uma afirmação de 

Leiper em que diz que, sem a visita do turista, não existe realmente a atração, Jufeng e Xinhui 
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(2014) enfatizam que não significa que o conceito de atração deva incluir turistas e explicam 

que, se essa afirmação for verdadeira, significa dizer que uma coisa apenas é porque há 

pessoas que usam. Logo, a conotação e a extensão do conceito de expressar tal coisa deve 

incluir o componente humano.  

Todavia, afirmam que isso não está de acordo com os fatos e salientam que, se a lógica 

de Leiper for verdadeira, esse conceito mundial de atração será caótico, uma vez que tudo é 

criado ou descoberto pelo sujeito humano. 

Outra pesquisa bastante referenciada foi desenvolvida por Perace (1991), Analysing 

Tourist Attraction, estudo no qual considera as principais características da atração turística, 

descrevendo sua importância, bem como a dificuldade de chegar a um denominador comum 

sobre o conceito em razão da diversidade de lugares, espaços e características que qualificam 

a atração. 

 Neste estudo, o autor caracteriza dois tipos de enfoques da abordagem das atrações 

turísticas: o indutivo e o dedutivo, com a finalidade de avançar na compreensão e na análise 

da temática. A abordagem indutiva aproxima comentários de exemplos individuais e, em 

seguida, infere princípios gerais de estudos de caso que foram considerados, enquanto a lógica 

dedutiva envolve adoção de um sistema ou esquema conceitual para inferir, logicamente, que 

forças operam em uma situação particular.  

 Logo, as quatro abordagens sobre atrações turísticas (Gunn, 1988; Lew, 1987; Leiper, 

1990; Pearce, 1991) apresentam panoramas diferentes tanto em termos de conceitos como de 

caracterização. Identificado esse gap teórico, autores como Jufeng e Xinhui (2014), da mesma 

forma que realizaram um levantamento dos conceitos de recursos turísticos no contexto 

chinês e nos países de língua inglesa, procederam de forma similar com o conceito de atrativo 

turístico. 

 Em razão de diferentes compreensões e significados do termo atração no inglês, 

Jufeng e Xinhui (2014) descrevem que este vocábulo apresenta uma situação mais complicada 

na compreensão dos chineses do que o termo recurso turístico. Eles relatam que, 

inevitavelmente, precisam entrar em contato ou usar o termo em inglês com frequência. 

Quando o termo é traduzido para o chinês, ocorrem dois tipos de conotações e extensões, 

remetendo a primeira ao sentido de objeto turístico, uma abordagem comum em trabalhos ou 

monografias; e a segunda, ao entendimento de pontos cênicos ou áreas turísticas, presentes, 

com frequência, em livros didáticos ou documentos políticos.  

 Os acadêmicos chineses apresentam três entendimentos sobre atração turística: 
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a) Atração turística equivale aos recursos turísticos; 

b) Acredita que sua extensão é maior que os recursos turísticos identificados, uma 

vez que inclui recurso turístico básico, produtos turísticos, serviços e instalações 

de receptivo; 

c) Considera-se com um componente dos produtos turísticos.  

Os autores analisaram o termo em estudos que utilizam a língua inglesa e 

identificaram que os pesquisadores ocidentais apresentam a atração como complexo da 

atividade turística, concomitante à despreocupação da comunidade científica inglesa, em que 

não há um conceito consistente em relação ao termo atrativo. Relatam que o entendimento dos 

ingleses sobre atrativo é a mesma compreensão dos chineses, tendo, de um modo geral, uma 

relação com o conceito de Recurso Turístico (coisas que atraem turistas), além de afirmarem 

que a maioria dos ocidentais usa o termo atrações turística como sinônimo de recurso 

turístico, realidade também pontuada por outros autores, como Navarro (2015), Barretto 

(2010), Ramírez Blanco (1998); Gurría di Bella (1991). 

Assim, Jufeng e Xinhui (2014) recorreram a diferentes bases textuais, para 

compreender como o termo é discutido no contexto inglês, conforme exposto no quadro 2 a 

seguir: 

Quadro 2- Diferentes definições de Atração Turística 

Autor Definição Fonte 

Swarbrooke 

(2003) 

A atração do visitante deve ser uma unidade independente, um 

lugar especial ou uma área com um limite claro e um pequeno 

alcance. O transporte pode atrair um grande número de turistas 

para vir aqui para uma visita curta. 

The Development and 

Management 

of Visitor Attractions 

Gunn 

(1988) 

As atrações são aquelas que foram desenvolvidas e 

gerenciadas para os interesses, atividades e diversão dos 

turistas. 

Tourism Planning： 

basics，conceps，cases 

Middleton 

(2001) 

Um local gerenciado por uma pessoa dedicada para oferecer 

aos viajantes oportunidades de diversão, recreação, 

entretenimento e educação. 

Marketing in Travel & 

Tourism 

British 

Tourist Authority 

(1997) 

A atração é um destino de longo prazo que é aberto ao público 

e atende às necessidades de entretenimento, interesses e 

educação do participante, não apenas para compras, esportes, 

filmes e performances. 

Citado de: Zhang Lingyun 

"Gestão de Pontos 

Turísticos Turísticos" 

Lew 

(1987) 

As atrações turísticas são essencialmente constituídas por 

todos os elementos que são suficientes para atrair cada turista 

de casa. Esses elementos são geralmente Inclui vistas do 

cenário, atividades que podem ser assistidas e memórias que 

podem ser recuperadas. 

A Framework of Tourist 

Attractions Research 

Cooper 

(2003) 

A atração não é necessariamente um lugar com um limite 

geográfico claro. Praias, praias, abrigos, vegetação, vida 

selvagem e festivais podem ser atrações turísticas. 

Citado de: Zhang Lingyun, 

"Sightseeing Scenic Spots 

Management" 

Holloway 

(1997) 

O conceito de atração é muito amplo, incluindo muitos locais 

de visão e lugares diferentes. A maneira mais fácil de fazer 

isso é admitir que qualquer lugar que seja atrativo o suficiente 

para que eles possam visitá-lo pode ser considerado uma 

The Business of Tourism 
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“atração para visitantes”. 

MacCannell 

(1976) 

Defino a atração turística como a relação entre o turista e a 

paisagem e as informações sobre o passeio, e forneço 

informações para a paisagem. 

Leiper.Tourism 

Management 

Leiper 

(1990) 

O sistema de atração turística consiste em três componentes, 

os elementos do turista ou pessoa, as principais atrações ou 

elementos centrais e os elementos que identificam ou fornecem 

informações. Quando essas três qualidades são combinadas, as 

atrações turísticas começam a existir. 

Tourism Management 

 Fonte: Jufeng & Xinhui (2014) 

 

 Ao tecerem uma análise cuidadosa do quadro acima, Jufeng e Xinhui (2014) 

pontuaram dois consensos sobre o conjunto das definições:  

1. As atrações turísticas são fatores atrativos para os turistas (isso é consistente com 

compreensão dos chineses sobre recursos turísticos);  

2. Esses fatores podem atender às necessidades dos turistas em seu tempo livre 

(Definição funcional). 

Todavia, as diferenças resultantes dos conceitos apresentados no quadro 2 refletem os 

seguintes efeitos: 

a) Atração turística refere-se às coisas e fatores que atraem turistas, ou os pontos 

turísticos com fronteiras; 

b) A definição do conceito de atração turística requer planejamento, gerenciamento, 

etc.; 

c) Refere-se aos elementos de atração que atraem turistas para viajar, ou ao sistema 

de atração turística que também incluem turistas e informações de sinalização. 

Os autores aludem que esses desacordos e diferenças sobre o termo atrativo turístico, 

bem como o ponto de vista que as atrações turísticas devem ter limites físicos ou operações de 

gerenciamento a dois tipos de canais de informações: textos oficiais, livros de gerenciamento 

de atrações turísticas ou marketing, além de elementos tangíveis e intangíveis.  Assim, declara 

que livros os quais lidam com questões da gestão do turismo e departamentos responsáveis 

pela gestão são perfeitamente compreensíveis e razoáveis ao propor que as atrações turísticas 

tenham limites técnicos claros e administráveis. No entanto, na perspectiva conceitual, não 

deve conter esse quesito. (Jufeng & Xinhui 2014).  

Os autores salientam que a divergência de conceitos despertou a atenção da 

comunidade acadêmica, especialmente da comunidade chinesa. Reforçam que, com base nas 

definições expostas no quadro 2, boa parte dos autores acreditam que as atrações turísticas são 

objetos específicos de atração. Contudo, apenas Mckinnell e Leiper creem que seja mais 
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apropriado usar a expressão sistema de atração para compreender melhor. Cabe ressaltar que 

o sistema de atração de Leiper influenciou profundamente alguns estudiosos na China, em 

razão da publicação de artigos em revistas relevantes e livros didáticos. 

Autores do círculo acadêmico chinês, a exemplo de Xie Yanjun, acreditam que a 

extensão do termo atrativo turístico é bem maior que a de recurso turístico, premissa essa 

aceita por Jufeng & Xinhui (2014), uma vez que inclui os principais recursos turísticos, 

produtos turísticos, serviços e instalações, sendo, por isso, vaga a conotação do termo. Em 

consequência de toda a análise realizada do conceito de atração, Jufeng e Xinhui (2014) em 

resumo, puderam identificar que: 

1. Atrações turísticas são criações inglesas usadas para se referir a elementos naturais e 

antrópicos que atraem turistas, fazendo com que os visitem. Algumas dessas atrações 

têm fronteiras espaciais, outras têm limites de tempo, e outras não têm fronteiras; 

2. Atrações que podem ser gerenciadas, em que a maioria são atrações antrópicas com 

limites espaciais que formam o que chamamos de pontos cênicos;  

3. Atração turística também é usada como sinônimo de destino no ocidente; 

4. Atração turística apenas enfatiza objetos que atraem os turistas e não vinculam 

recursos e outras caraterísticas, de modo que a categoria de atrações pode incluir 

parques temáticos artificiais; 

5. Pode-se julgar, pelo exposto, que o significado das atrações turísticas é, de fato, 

aproximadamente equivalente ao conceito de recursos turísticos na China (isto é, 

recursos naturais + atrações artificiais). Em alguns casos, também é considerada como 

uma atração turística gerenciável; 

6. Os tipos e características das atrações são muito complicadas. Atrativos estatais e 

privados apresentam diferentes missões e objetivos, portanto, os métodos de 

gerenciamento, desenvolvimento e marketing orientados para o mercado não se 

aplicam a todas as atrações.  

 Assim, Jufeng & Xinhui (2014) acreditam que, a partir da precisão do significado das 

palavras, o termo deve ser traduzido como “primers turísticos” ou “atração turística”. Além 

disso, ao considerar que todos estão acostumados a usar o termo atração turística, a expressão 

pode sofrer ajustes, uma vez que tem conotações e extensões mais consistentes e é 

amplamente usada na China.  

 Além disso, Jufeng e Xinhui (2014) mencionam que também pode se traduzir como 

atração, recursos turísticos e pontos turísticos, ocasionalmente, de acordo com o significado 
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do contexto e os hábitos das palavras chinesas. Essa premissa é justificada quando os autores 

relatam que o termo é mais claro e preciso em significado e estrutura que o termo Recurso 

Turístico e tem uma extensão que abrange parques temáticos, festivais sem causar mal-

entendidos sobre as propriedades inerentes da atração.  

 Corroborando o cenário identificado do não consenso do termo, Chang & Lai (2009) 

alegam que a pesquisa sobre a temática está em seus estágios iniciais e pontua o esforço de 

uma pesquisa multidisciplinar, bem como descrevem o foco da pesquisa das atrações 

turísticas em uma série de temas amplos: 

 Definir e classificar as atrações turísticas e compreender os componentes que 

compõem uma atração (Leiper, 1990, 1997; Pearce, 1991; Lew, 1994); 

 Gerenciamento de visitantes (Pearce, 1989; Moscardo e Woods, 1998; Moscardo, 

1999); 

 Explorar as características, as percepções e as reações dos visitantes aos componentes 

das atrações (Davies e Prentice, 1995; Moutinho, 1988; Boekstein, Bennet e Uken, 

1990; Fodness, 1990; McClung, 1991; Jago e Shaw, 1997);  

 Descrever os aspectos de recursos humanos das atrações (Johnson e Thomas, 1990; 

Law, Pearce e Woods, 1995; Deery, Jago e Shaw, 1997, P. 24). 

 Nesse sentido, Chang e Lai (2009) abordam uma definição de atração turística que 

converge com a definição de Gunn (1988), considerando a atração como um fenômeno 

psicológico, uma força pela qual um objeto se aproxima do outro, desperta interesse ou chama 

atenção. Chang e Lai (2009, p.447) mencionam que, “para incorporar o conceito de atração ao 

turismo, pode ser visto como a maneira pela qual um destino turístico se torna atraente para os 

turistas”. 

 Os autores acima alegam que os conceitos de atração turística são normalmente usados 

em um lugar ou destino. No entanto, podem ser usados em diferentes áreas. Além disso, 

relatam os diferentes tipos de classificação das atrações turísticas adotada por diferentes 

autores, a exemplo de Inskeep (1991), o qual classifica as atrações em três tipos, atração da 

natureza, atração cultural e atração única, e Swarbrooke (1996) as subdivide em quatro tipos: 

paisagens naturais, festivais e eventos, construções ou instalações artificiais e atividades 

recreativas ou de entretenimento. 

 Baseado nas análises de diversas definições de atrativo turístico em trabalhos hispano-

americanos, Navarro (2015), em um trabalho intitulado “Tourist Resources and Tourist 

Attractions: Conceptualization, Classification and Assessment”, identificou dois conceitos 
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elementares ao atrativo; são elementos naturais ou culturais (senso comum) e têm a 

capacidade de inspirar visitas (senso funcional). Mediante a revisão da literatura, ele 

identificou a maior utilização do senso formal e pontuou que a literatura turística geralmente 

equipara as categorias de recursos turísticos e atrativo turístico como verificado 

anteriormente.  

 Todavia, menciona a importância de explorar as diferenças. Os recursos turísticos 

originam os atrativos turísticos, e estes sustentam aqueles. Este processo de transformação do 

recurso em atrativo consiste em fazer com que o recurso seja conhecido e seja visível. E 

enfatiza que: 

A diferença entre recurso turístico e atrativo turístico não depende do sujeito e sim da 

perspectiva do objeto: um bem é um recurso turístico, no entanto, não tem sofrido 

um processo de conversão, mas, mediante gestões deliberadas para favorecer o 

contato direto com os visitantes, se transforma em atrativo (Navarro 2015, p.352). 

 

 Contudo, nem sempre a criação de um atrativo provém da transformação de um 

recurso, uma vez que pode ocorrer a criação de atrativo frente:  

a) À inexistência de recursos; 

b) À disponibilidade de recursos de baixa valoração ou de representações com pouca 

força; 

c) À disponibilidade de recursos e representações que, ainda valiosas e fortes, não 

coincidem com o perfil determinado da imagem desejada do destino; 

 O atrativo criado é independente do destino turístico, ou seja, pode ser desenvolvido, 

já que não tem vinculação geográfica ou cultural com o lugar em particular, a exemplo de 

atrativos como feiras artesanais, atrativos clonados como megaestruturas. Por fim, conceitua 

atrativo turístico como “representações e/ou recursos turísticos criados ou convertidos 

(contemplação, interpretação, participação) para facilitar a experiência turística (Navarro 

2015, p. 354)”. 

 A falta de consenso em relação às definições de atrativo é resultado dos diversos 

conceitos que ora adicionam uma diversidade de elementos aos recursos endógenos, como 

acesso, infraestrutura, serviços e outros aspectos que configuram uma oferta consolidada, ora 

abordam como termo equivalente a recurso.  O atrativo é algo criado ou modificado para que 

possa receber o turista, ou seja, é o recurso preparado para a oferta turística que difere da 

concepção de recurso turístico. 
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 A distinção entre recurso e atrativo permite identificar o recurso como a característica 

própria do local em razão dos seus recursos endógenos, que são a matéria-prima para o 

turismo. E este é o fundamento, a base para o potencial turístico, por isso a importância de 

diferenciá-los conceitualmente, uma vez que o entendimento equivocado implica também a 

compreensão de potencial.  

 O potencial está relacionado aos atributos endógenos de um lugar, podendo ser 

dimensionado a partir da identificação e da valoração dos recursos naturais e culturais que 

condicionam este potencial. Como forma de contribuir com a compreensão deste conceito, o 

tópico a seguir abordará de forma mais detalhada os conceitos, entendimentos de potencial 

turístico e suas implicações nas metodologias de avaliação.  

 

2.3 Potencial Turístico: Diferentes Conceitos e Métodos de Avaliação 

2.3.1 Potencial Turístico no Sentido Etimológico 

 O termo “potencial” abarca várias acepções. Como adjetivo, refere-se àquilo que pode 

existir, que é possível, embora ainda não tenha sido concretizado, que esteja em estado 

inacabado. Também faz alusão à capacidade ou à habilidade para realizações ou 

desenvolvimentos futuros (conceito de 2019; Infopédia 2019). Por suas origens etimológicas 

do latim, o termo potencial configura-se a partir da união de três partes: o vocábulo potis, que 

significa “poder”, o elemento nt, que serve de união e equivale a “agente”, e o sufixo al, que 

pode ser traduzido como “relativo a”, podendo ser entendido como “relativo a um agente de 

poder”. Nesse sentido, o potencial pode ser compreendido como um adjetivo que faz 

referência ao que pode existir no território. (Gutiérrez & Várques 2014).   

 Potencial é também um termo aplicado a diferentes áreas do conhecimento, 

empregado para fins diferenciados. No turismo, a grande maioria dos trabalhos de diferentes 

regiões do mundo parecem não se ater aos aspectos teóricos e conceituais do termo. As 

pesquisas habitualmente utilizam a expressão em seus títulos, entretanto, desconsideram a 

discussão do conceito, explorando o assunto a partir dos elementos que existem no lugar e 

como podem ser direcionados a algum segmento da atividade turística. 

De um modo geral, as definições na literatura descrevem potencial turístico como 

resultado do somatório da infraestrutura com o recurso turístico em que este é utilizado, sem a 

devida distinção do conceito de atrativo, sendo compreendido como sinônimo do mesmo, 

ilustrado de forma objetiva na figura a seguir: 
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Figura 4- Ilustração das definições de Potencial Turístico 

 

  Elaboração Própria (2018) 

 

O levantamento bibliográfico acerca de potencial turístico revelou que são poucos 

estudos que trazem a discussão conceitual. Contudo, constatou-se uma maior discussão do 

conceito e com a definição teórica de potencial turístico por pesquisadores da região do leste 

europeu, com particularidade para Romênia (Glãvan 2006; Iatu & Bulai 2011; Ciurea, 

Mihalache, Ungureanu & Brezulea 2011; Nestorosk 2012; Letos & Letos 2012; Bâtea 2014; 

Gancevici & Cheial 2011), incorporados dentro de conteúdos disciplinares relacionados com 

a gestão de recursos turísticos, enquanto os estudos de língua espanhola apresentam um foco 

maior em métodos de avaliação de potencial turístico (Gutiérrez & Várques 2014; Perez & 

Crispin  2005; Leno Cerro 1992; Gallego, Martín e Rivero 2013; Casal 2002; Ramirez 2015).  

Ao analisar alguns conceitos sobre potencial turístico (Leno Cerro 1993; Glăvan 1996; 

Muntele e Iaţu 2003; Glăvan 2006; Delgado 2007; Cocean e Dezsi 2009; Ielenicz & 

Comãnescu 2009; Araújo 2010; Gutiérrez & Várques 2014), identificaram-se três significados 

distintos em relação ao termo: potencial como sinônimo de atrativo, potencial como sinônimo 

de oferta e potencial enquanto uma qualidade do território. 

A definição de Glãvan (1996) explana o potencial turístico levando em consideração 

os elementos presentes no território (sejam naturais ou antrópicos), existindo, dentre estes, um 

componente técnico, que, segundo a visão do autor, refere-se a equipamentos e instalações. 

Neste aspecto, a ocorrência do potencial é resultado da união desses componentes com a 

infraestrutura, oferecendo condições para que o local possa ser explorado pela atividade 

turística. 

Alinhado com a ideia acima, Lenno Cerro (1993) define o potencial como uma 

associação entre o recurso e a infraestrutura, e Cocean e Dezi (2009) dotam o recurso de 

arranjos adequados para dar suporte ao turismo. Essa ideia remete ao significado de atrativo, 
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como elemento modificado, qualificado para receber o turista. Os autores não concebem a 

ideia de potencial desassociado da infraestrutura, compreendendo-o para além do conceito 

recurso turístico, conforme mostra o quadro 3 a seguir: 

 

Quadro 3- Definições de Potencial turístico como sinônimo de atrativo 

AUTOR ANO DEFINIÇÃO 

Glăvan 1996 O potencial turístico é definido como os componentes naturais, históricos, 

culturais, sociais, demográficos, técnicos e econômicos cientificamente 

reconhecidos (quantitativos e qualitativos) e praticamente desenvolvidos e 

que conferem a possibilidade de capitalização turística e oferecem certa 

funcionalidade para o turismo. 

Cocean e 

Dezsi 

2009 Referindo-se, em geral, à presença de recursos naturais e/ou antrópicos em 

determinada área, que, através de exploração e arranjos adequados, pode 

apoiar atividades relacionadas ao turismo e levar à sua inserção no circuito 

turístico. 

Leno Cerro 1993 O potencial turístico de um lugar ou zona depende, basicamente, da 

quantidade e qualidade dos recursos turísticos que estão localizados lá, 

embora existam outros aspectos, como acessibilidade, equipamentos, etc., que 

também determinam esse potencial. 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 

 

Além dessas definições acima, outros autores, Muntele e Iaţu (2003), descrevem o 

potencial turístico como sinônimo de oferta turística e o julgam como um indicador 

importante na tentativa de analisar ou desenvolver um produto turístico, considerando 

aspectos como recurso, estrutura, serviço e atração como condições para a determinação deste 

potencial, apresentando uma compreensão que engloba elementos que vão além do conceito 

de atrativo. 

Outras definições (Delgado 2007; Glavãn 2006; Araújo 2010; Guitiérrez & Várquez 

2014) relacionam a ideia de potencial aos elementos presentes no local em que estes 

funcionam como uma qualidade, disponíveis ao uso no âmbito do turismo, como pode ser 

visto nas definições expostas no quadro 4 a seguir: 

 

Quadro 4- Definição de Potencial enquanto uso do território 
AUTOR ANO DEFINIÇÃO 

Delgado 2007 O potencial pode ser entendido como um adjetivo que se refere ao que pode 

existir no território. Isso também foi usado para se referir à adequação do uso de 

uma área. Ou seja, eles permitem priorizar os usos de acordo com sua 

viabilidade natural, social, econômica e política. 

Glăvan 2006 A soma das possibilidades que o ambiente natural e social disponibiliza para as 

atividades turísticas.  

Araújo 2010 Potencialidades turísticas são delimitadas a partir das características próprias 

dos lugares, territórios e regiões que, “descobertas” pelos turistas, estão 

disponíveis e podem transformar-se em produto turístico e, posteriormente, em 

atrativo à demanda.  P. 534 
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Gutiérrez, 

& 

Várques 

 

2014 Refere-se à capacidade ou aptidão deste para desenvolver atividades, tendo em 

conta as qualidades que possuem nas suas diferentes dimensões (ambiental, 

sociocultural, econômico, político-institucional). Onde as qualidades 

identificadas ditas permitirão a priorização do uso do território. P. 1733 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 

 

Nota-se que a definição de Glãvan (2006) e Glãvan (1996) difere. Anteriormente, o 

autor assimila a ideia de potencial como uma condição que ocorre conjuntamente com o 

recurso e a infraestrutura e, posteriormente, entende o potencial como uma possibilidade que 

decorre do que existe no local à disposição do turismo.  

Percebe-se que autores como Glavãn (2006), Delgado (2007), Araújo (2010) e 

Gutiérrez e Várques (2014) apresentam um posicionamento diferente de autores como Glãvan 

(1996), Lenno Cerro (1993), Muntele & Iatu (2003), Cocean e Dezsi (2009) e autores como 

Formica & uysal (2006), Mamum & Mitra (2012), Almeida, Simões e Melo (2017) e Bâtea 

(2014) interpretam potencial turístico como sinônimo de atratividade, caracterizando a falta 

de consenso que existe na literatura sobre o conceito. 

Na percepção de Formica & Uysal (2006), a atratividade faz referência a um conjunto 

de elementos presentes no destino que fundamentam o interesse do turista a se retirar para o 

local. Para Chao (2008), a atratividade compreende o conjunto de atributos que tornam cada 

local atraente como um destino potencial para os viajantes. Potencial turístico e atratividade 

não correspondem ao mesmo fenômeno. A atratividade turística se relaciona ao processo de 

escolha do consumidor, a imagem mental do destino formada com base nas atrações físicas 

disponíveis no local (Kim 1998; Kresic & Prebezac 2011).  

A ausência de uma definição precisa ocasionou a banalização do uso do termo, e isso é 

reproduzido nos discursos políticos e publicitários, como também nas pesquisas acadêmicas. 

Seu uso indiscriminado resulta em dificuldades na sua compreensão fora de um contexto ou 

desconectado de um objeto determinado (Iatu & Bulai 2011). Em outras palavras, potencial 

deve ser entendido como um conceito multidisciplinar a ser traduzido e delimitado segundo a 

ótica do objeto ou a área de interesse de pesquisa ou de aplicação. 

A inadequada percepção do significado de potencial tem implicações na gestão de 

destinos, uma vez que: 

Muitas vezes, os responsáveis pelo turismo no âmbito municipal, acreditam, 

ingenuamente, na fala demagógica daqueles que tem interesse econômico-financeiro 

nestes municípios, o que acaba levando muitas vezes, ao desperdício de recursos com 

a elaboração de planos, programas e projetos destinados ao fracasso. (Almeida 2006, 

p.19). 
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A incompreensão do autêntico conceito de potencial resulta em percepções errôneas de 

gestores que, por conta própria, intitulam localidades de turísticas, não havendo, em alguns 

casos, fundamento empírico que justifique essa evidência. Esta lacuna na abordagem 

conceitual do significado de potencial turístico reforça a importância de sua definição mais 

precisa para a gestão de destinos. 

Essa indiferença com o termo potencial turístico tem contribuído para a omissão da 

pesquisa na definição precisa do que é potencial e desatenção com sua importância para uma 

avaliação das possibilidades competitivas que um recurso turístico apresenta para ser 

explorado pelos destinos no que se refere à tomada de decisão sobre a composição da oferta 

de atrativos. 

Logo, potencial turístico está relacionado aos atributos endógenos de um lugar, 

podendo ser dimensionado a partir da identificação e da valoração dos recursos naturais e 

culturais que condicionam este potencial. Ademais, potencial precede o atrativo e é definido 

pelas características endógenas de um lugar ainda não preparado para o consumo turístico, 

cujo recurso é a base para o potencial turístico. 

Contudo, o termo potencial é utilizado de maneira mais específica para abordar uma 

dimensão de análise ou um grupo dessa dimensão, a exemplo do potencial natural do território 

que leva em consideração as aptidões naturais de um lugar mediante a análise das vocações 

naturais das diferentes unidades de paisagem físico-geográfica (Bollo et al., 2010), em que a 

aptidão do território define o potencial do mesmo, a depender do paradigma do pesquisador.  

Os estudos sobre a temática apresentam dois enfoques, o material e o imaterial. O 

primeiro, conforme Ielenicz e Comănescu (2009), considera o potencial turístico como a soma 

dos recursos naturais e humanos, e o enfoque imaterial estuda o potencial como a soma das 

condições objetivas ou subjetivas ou como condições básicas para o desenvolvimento 

(Muntele & Iațu, 2003). Este último enfatiza o potencial como algo preliminar, precedendo a 

certeza, só expressando a capacidade de ocorrer ao considerar a soma das possibilidades 

existentes no lugar. (Guitiérrez & Várquez 2014). 

Nesse sentido, necessita-se mudar o paradigma da pesquisa de potencial turístico do 

existente (em termos de oferta e demanda) para o possível (em termos do recurso disponível), 

resultando em um planejamento mais preciso em relação à formatação da oferta do destino. 

Todavia, as metodologias de avaliação de potencial turístico mensuram o potencial, 

desconsiderando a distinção dos conceitos de recurso e atrativo ou ora tratam como 
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sinônimos, e a compreensão do sentido de potencial enquanto um atributo endógeno é 

desconsiderada das metodologias. 

Como forma de apontar essa constatação, doze metodologias de avaliação de potencial 

turístico serão detalhadas a seguir, principalmente no que se refere à identificação na 

aplicação do termo potencial turístico, a partir da análise dos indicadores dos modelos 

desenvolvidos por diferentes iniciativas de regiões do mundo.  

 

2.3.2 Metodologias de Avaliação 

O entendimento do que seja potencial turístico é de fundamental importância para sua 

avaliação, uma vez que orienta decisão de gestores públicos sobre investimentos, com 

reflexos no desenvolvimento regional, motivo pelo qual sua mensuração não pode ser 

negligenciada dentro do contexto de planejamento turístico. 

A avaliação do potencial turístico, conforme Cunha (2008), é uma ferramenta que 

auxilia no planejamento da localidade, uma vez que possibilita: 

a) Valorar os diversos territórios com a finalidade de estabelecer uma ordem de 

prioridades de desenvolvimento ou programas de investimentos a realizar; 

b) Avaliar em que medida um determinado território aumenta ou diminui seu potencial 

turístico em razão do seu crescimento;  

c) Comparar o potencial turístico de um território com o do outro que com ele concorre; 

d) Avaliar a capacidade de atração de um território após um acontecimento positivo ou 

negativo.  

A ação de avaliar potencial se alicerça em métodos de avaliação. Nesse sentido:  

Existem muitas metodologias que nos permitem avaliar o potencial turístico do 

território; cada um deles com as contribuições inerentes a eles e que se concentram 

em diferentes aspectos relacionados ao sistema turístico. Em geral, tentam vincular 

os principais elementos e fatores que atuam como atrativos para o turismo com o 

potencial que pode existir para o correto desenvolvimento da atividade. (Martín, 

Rivero & Gallego 2013, p. 104).  

 

Reiterando a diversidade dos métodos de avaliação de potencial, Almeida, Simões e 

Melo (2017) descrevem que estes são centrados em dois aspectos: um da oferta e/ou da 

procura. Segundo Leno Cerro (1991), a avaliação do potencial turístico de um território ocorre 

sobre três tipos de enfoques: avaliação analítica do potencial turístico, avaliação econômica 

dos recursos e as preferências dos turistas. 
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A avaliação analítica do potencial turístico refere-se a um conjunto de técnicas de 

avaliação, cujo denominador é o parecer da qualidade turística. Relaciona-se à determinação 

de um valor intrínseco do próprio recurso em razão das suas características, no qual se adquire 

um índice comparável ao calculado para outras localidades ou recurso com caraterísticas 

semelhantes (Leno Cerro, 1991). Ainda nesse sentido: 

Os métodos de avaliação analítica têm sido utilizados preferencialmente para avaliar o 

potencial turístico e recreativo de territórios singulares de natureza física, incluindo 

zonas costeiras e áreas naturais, embora também tenham sido utilizados com algumas 

modificações, noutro tipo de recursos ou tipologias de turismo, nomeadamente no 

turismo desportivo, na animação turística e no turismo ativo (Almeida, Simões & 

Melo 2017, p. 100).  

 

A avaliação econômica do recurso turístico e recreativo é uma técnica a qual visa a 

estabelecer uma metodologia que possibilite, do ponto de vista econômico, tomar decisões 

sobre prováveis usos do local. Formula uma série de ferramentas que propiciem a avaliação 

econômica daqueles recursos, aplicando técnicas e conceitos da teoria econômica 

convencional a situações não convencionais (Leno Cerro, 1991). 

A avaliação turística ocorre por meio da análise das preferências e engloba um 

conjunto de técnicas que partem da premissa de que, quanto maior o valor de um determinado 

recurso ou destino, maior expectativa desperta nos seus utilizadores reais ou potenciais (Leno 

Cerro, 1991). Ainda nesse sentido, autores como Dosso e Mantero (1997), após analisarem 

experiências de diferentes autores, chegaram à identificação dos seguintes enfoques: 

a) Os analíticos: focam em aspectos relacionados à oferta em seu sentido mais amplo e 

tomam como principais variáveis o relevo, a vegetação, a água, acessibilidade, 

infraestrutura e os serviços básicos; 

b) Os que apresentam caráter econômico: representados por aspectos como demanda e 

contexto que tomam como variáveis mais representativas os custos e o volume de 

turistas, bem como a singularidade, sazonalidade, acessibilidade, etc.; 

c) Paisagem em sua concepção mais ampla: pilar básico para estabelecer uma 

metodologia que permita medir o potencial de atração turística. Apesar disso, em sua 

configuração, deve-se contemplar a sua antropização, considerando as facilidades, 

infraestruturas e preferências que o turista manifesta, pois estas afetam o 

desenvolvimento da atividade, favorecendo-a ou prejudicando-a.  

A finalidade dos instrumentos de mensuração do potencial turístico é estabelecer uma 

medida de valor que permita fundamentar decisões relativas ao aproveitamento turístico de 
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certos territórios (Cunha 2008, p.28). Além do mais, o conjunto de conhecimentos sobre 

potencial turístico sugere que a principal preocupação dos estudiosos, pesquisadores e 

profissionais não está relacionada à investigação teórica do próprio conceito, mas a 

possibilidade de encontrar um método universal de mensuração.  

As primeiras metodologias de avaliação de potencial turístico começaram a ser 

desenhadas na década de 1960, conforme Martín, Rivero & Gallego (2013), e foram 

evoluindo com o tempo, traduzindo também as mudanças experimentadas pela atividade 

turística em diferentes ambientes socioeconômicos e tecnológicos. Estes instrumentos 

apresentam focos específicos de avaliação, como clima (Hughes, 1967, Davis, 1968, 

Sarrameá, 1980, Mieczkowski, 1985, Clausse e Guérout, 1955); avaliações globais e 

integradas (Niewiarowski 1976; Warzynska 1974); aplicação de técnicas fatorial ou estatística 

multivariada (García e Grande, 2005) e os Sistemas de Informação Geográfica (Ocaña e 

Galacho, 2002, Sánchez, M., 2012). 

Uma característica presente nesses instrumentos é a realização de inventário dos 

recursos ou atrativos turísticos como condição inicial para obter um índice por meio de 

formulações que permitem estabelecer uma sistemática baseada no potencial turístico (Martín, 

Rivero & Gallego 2013). As metodologias de Leno (1993) e Gutiérrez et al. (1998) serviram 

de base para o desenvolvimento de diversas propostas metodológicas. 

Ao realizarem uma análise nas metodologias de avaliação de potencial turístico em 

territórios rurais, Gutiérrez e Várques (2014) examinaram alguns métodos de potencial 

turístico e identificaram os mais diferentes focos, a exemplo dos métodos com ênfase nos 

recursos biogeográficos, conforme o Quadro 5 a seguir:  

 

Quadro 5- Métodos para o estudo do potencial turístico com base na análise dos recursos 

biogeográficos. 
MÉTODOS DE ANÁLISE  OBJETIVO PRODUTO AUTORES 

Avaliação multicritério. Ajuste de 

funções de associação e ponderação 

acopladas ao GIS. 

Determinar o índice de 

potencial turística do meio 

natural. 

Mapa de índice de 

potencialidade turística. 

Marín-Yaseli y 

Nogués (2001) 

Levantamento de atrações. Modelagem 

espacial do potencial turístico. SIG para a 

análise espacial da atratividade. 

Desenvolver modelo de 

potencial recreativo baseado 

na natureza. 

Modelo espacial de potencial 

recreativo da área. 

Chhetri y Arrowsmith 

(2008) 

Análise de imagens de satélite e 

fotografia aérea. SIG para avaliar o 
potencial das zonas. 

Avaliar o potencial 

ecoturístico. 

Mapas de capacidade para o 

ecoturismo. 

Nouri et al. (2008) 

Inventário de recursos turísticos. 
Avaliação multicritério discreta. 

Avaliar recursos turísticos 
potenciais e recursos 

turísticos consolidados. 

Hierarquização dos recursos 
naturais com potencial de 

lazer. 

Franco-Maass et al. 
(2009) 

Avaliação multicritério por meio do 

processo hierárquico analítico e 

Promethee. 

Identificar zonas prioritárias 

para o desenvolvimento de 

atividades turísticas. 

Hierarquização de 

alternativas para atividades 

turísticas. 

Blancas et al. (2009) 
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Hierarquia analítica em SIG de índices 

para avaliação do potencial de 
ecoturismo. 

Identificar os locais 

potenciais para o ecoturismo.  

Identificação priorização de 

possíveis locais. 

Kumari et al. (2010) 

Análise documental Geração de 
indicadores. Agrupamento de indicadores 

por escopos, variáveis, subvariedades e 

parâmetros. Porcentagem da avaliação do 

potencial. 

Avaliar o potencial 
ecoturístico de quatro zonas. 

Identificação de núcleos 
distribuidores de turismo em 

zonas municipais. 

Huerta y Sánchez 
(2011) 

Estruturação de modelo conceptual para a 

avaliação multicritério em SIG. Desenho 
de software segundo modelo conceptual e 

programação. 

Gerar mapas de aptidão 

ecoturística a partir de um 
sistema de computação. 

Sistema computacional para 

gerar mapas de aptidão 
ecoturística. 

Pérez-Vivar et al. 

(2013) 

         Fonte: Gutiérrez & Várques (2014, p.1735) 

 

Os métodos acima listados apresentam suas desvantagens, conforme Gutiérrez e 

Várques (2014) apontam, uma vez que funcionam em nível de especialistas e excluem os 

agentes locais desse processo. Desse modo, elementos como infraestrutura de apoio à 

atividade turística e elementos da atração associados à cultura, história e economia não estão 

integrados à análise da aptidão ou do potencial turístico.  

Por tal motivo, segundo a ótica desses autores, não é possível argumentar o potencial 

do turismo, mas um potencial ambiental. Para ser turístico, necessita integrar informações 

sobre a demanda, assim como as expectativas da população local, que participará como 

prestadora de serviços, e outros elementos que integram o fenômeno turístico. Contudo, os 

autores mencionam a existência de outros métodos de potencial que incluem, em seus 

indicadores, os aspectos da cultura, sociedade, infraestrutura e recursos biogeográficos, 

conforme o Quadro 6 a seguir: 

 

Quadro 6- Métodos de estudos do potencial turístico, com base na análise dos recursos 

biogeográficos, socioeconômicos e culturais.  
MÉTODOS DE ANÁLISE OBJETIVO PRODUTOS AUTORES(AS) 

Inventário de recursos e análise 

multicritério de atrativos, componentes do 

destino e autenticidade. 

Criar produtos turísticos em 

Cuba. 

Rota temática “Ruta 

guerrillera”. 

Chaviano y Aro 

(2007) 

Inventário de Recursos e avaliação 

multicritério dos recursos. 

Desenhar um produto 

turístico de baixo impacto 
em turismo alternativo. 

Identificação de recursos 

para gerar produtos 
turísticos. 

Enríquez et al. (2010) 

Entrevistas a informantes-chave, inventário 
de recursos, avaliação por indicadores de 

potencialidade turística e avaliação de 

rotas turísticas. 

Identificar, caracterizar e 
avaliar os locais com 

potencial para o 

desenvolvimento de rotas 

alternativas de turismo.  

Identificação de 19 locais 
com potencial turístico e 6 

rotas com alto potencial 

turístico. 

Juárez et al. (2008) 

Inventário de atrativos ecoturísticos e 

análise descritiva de informação 
socioeconômica. 

Avaliar o potencial 

ecoturístico. 

Identificação de rotas 

ecoturísticas. 

OEA, 2005 

Inventário de recursos naturais e culturais. 

Perspectivas da implementação do 

ecoturismo. 

Analisar o potencial para 

ecoturismo. 

Identificação de atividades 

com potencial para 

ecoturismo. 

Yilmaz, 2011 

Inventário de atrativos. Geração de índice 

de valorização turística com base na 

hierarquização e ponderação de recursos. 

Determinar o potencial 

turístico com base nos 

recursos naturais-culturais, 

Metodologia para 

determinar o potencial 

turístico regional. 

Reyes-Pérez, et al. 

2012 
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Tipificação probabilística e método 

cartográfico associado com a assimilação 
econômica. Determinação de nuvens 

tipológicas. 

infraestrutura e acesso. Tipologia do território, 

índice de potencialidade 
turística. 

          Fonte: Baseado em Gutiérrez & Várques (2014, p.1736) 

 

Buscando-se saber se os métodos acima pontuados abordavam a análise do potencial 

turístico, recorreu-se à fonte original dessas pesquisas. Sendo assim, constatou-se que os 

trabalhos de Chaviano e Aro (2007) e Yilmaz (2011) não tratavam de potencial turístico. Na 

verdade, a pesquisa de Chaviano e Aro (2007) aborda o desenho de um procedimento 

participativo para a criação de produtos turísticos, com o intuito de melhorar o marketing de 

Cuba, aplicado a um produto chamado Rota de Guerrilha. 

Para atingir seu objetivo, Chaviano e Aro (2007) fundamentam o estudo na busca e 

análise de informação (análise de situação de mercado e tendências futuras, análise de 

competência e inventários de recursos); desenho do produto (clientes atuais, empregados, 

distribuidores e provedores, competição); métodos para obter novas ideias (Brainstorming); 

definição do preço; posicionamento e canal de distribuição. 

O trabalho de Yilmaz (2011) aborda o conceito de ecoturismo, os elementos culturais 

e naturais no Distrito de Golhisar, as atividades que podem ser desenvolvidas para, assim, 

apontar o potencial para a prática do ecoturismo. Logo, a pesquisa analisa a prática de uma 

atividade que existe com o intuito de fortalecê-la, e não no sentido de verificar o local, 

antecedendo o desenvolvimento do turismo. Como a atividade já ocorre, não há necessidade 

de pontuar este trabalho no corpo dos que abordam o potencial turístico, bem como o trabalho 

da OEA (2005). 

As pesquisas de Enríquez et al. (2010) e Reyes-Pérez, et al. (2012) não contemplam a 

discussão teórica de potencial turístico. Ambos pontuam métodos de avaliação que têm como 

base o inventário turístico. Todavia, Enríquez et al. (2010) veem o potencial como o 

somatório do recurso turístico mais a infraestrutura, enquanto Reyes-Pérez et al. (2012) 

elaboram seu método com base em outra metodologia, abordando os atrativos turísticos, e 

quando o autor refere-se a este elemento, trata-o como sinônimo de recurso, descrevendo sua 

subdivisão em natural e cultural, em que há elementos intrínsecos do território, assim como 

elementos construídos pelo homem.   

Dentre as pesquisas acima listadas, Juarez et. al (2008) são os únicos que abordam, no 

tema da pesquisa, o termo potencial turístico, não trazendo, contudo, a discussão do conceito 

no referencial teórico. O estudo teve a finalidade de identificar, caracterizar e avaliar os locais 
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com potenciais para desenvolver rotas de turismo alternativo. As variáveis de análise do 

método apresentam a fauna do território, proximidade de aeroportos dos centros urbanos e a 

cultura. Logo, depreende-se a ideia de potencial alinhada com a perspectiva de atrativo.  

Além destes, Gutiérrez e Várques (2014) destacam a identificação de métodos, cujo 

objetivo é integrar os recursos biogeográficos, socioeconômicos e culturais com o diagnóstico 

da demanda, conforme expõe o quadro a seguir:  

 

Quadro 7- Métodos para o estudo do potencial turístico, com base na análise das qualidades 

de demanda biogeográfica, socioeconômica, cultural e turística.   

Fonte: Gutiérrez & Várques (2014, p.1737) 

 

A pesquisa desenvolvida por Zimmer e Grassmann (1997) aborda potencial turístico 

por um viés econômico. Os autores analisam a situação atual do território em que se 

contempla a oferta, demanda e concorrência, além de tendências de mercado como forma de 

subsidiar uma decisão sobre a conveniência de desenvolver o turismo em uma área. O 

enfoque e variáveis envolvidas estão direcionados a uma ideia de mercado.  

O estudo de Sánchez e Propin (2005) contempla a especificação da área geográfica do 

local estudado, os recursos naturais com ênfase em rios, lagos e praias e os culturais, os 

centros históricos e museus, além dos meios de hospedagem, condicionando o potencial do 

lugar à estruturação do destino.  

A investigação desenvolvida por Iatu e Bulai, (2011), diante de todos os trabalhos 

listados por Gutiérrez e Várques (2014), é o único que traz a discussão conceitual de potencial 

turístico e congrega, na construção da sua metodologia, os elementos da oferta e demanda. 

Mesmo abordando o conceito, analisa o potencial em razão da estrutura do destino, no sentido 

de perceber como esses componentes influenciam a ida do turista ao lugar.  

MÉTODOS DE ANÁLISE OBJETIVO PRODUTOS AUTORES 

Análise da situação turística 

existente (oferta, demanda, 

competição e tendências de 
mercado). 

Avaliar o potencial para o 

desenvolvimento turístico de um 

território. 

Proposta metodológica e 

critérios para determinar o 

potencial turístico. 

Zimmer y Grassmann 

(1997) 

Investigação documental. 
Inventário de recursos naturais e 

culturais.  

Inquérito com turistas. 

Identificar o potencial regional 
do turismo  

Caracterização da atração 
turística da região. 

Sánchez y Propin (2005)  

Análise documental e imagens 

de satélite. Inventário de 

recursos. Entrevistas com a 
população local. 

Determinar o potencial para 

ecoturismo y turismo  

Identificação de áreas 

potenciais para ecoturismo e 

turismo de costa, planos de 
manejo e recomendações. 

Özcan et al. (2009) 

Pesquisa documental e SIG. 
Comparação do índice de 

potencial turístico com o índice 

de atração turística. 

Gerar una proposta conceitual e 
metodológica para avaliar o 

turismo  

Avaliação da oferta e a 
demanda do turismo para 

avaliar o turismo de forma 

ativa. 

Iatu y Bulai, (2011) 
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Assim, percebe-se que Gutiérrez e Várques (2014) abrangeram, em seu leque de 

análise não só métodos de potencial turístico, como também métodos de avaliação de 

potencial ecoturístico, desenho de produtos e avaliação de recursos, o que caracterizou nos 

mais diferentes enfoques. 

Com a finalidade de identificar as convergências e divergências na aplicação do termo 

potencial turístico, doze metodologias de avaliação de potencial foram analisadas. Deste 

universo, perceberam-se três enfoques: potencial como sinônimo de atrativo, sinônimo de 

oferta e sinônimo de mercado, convergindo com os mesmos enfoques das definições do 

termo. Nesse sentido, os instrumentos serão detalhados conforme enfoque identificado a 

seguir: 

 

2.3.2.1 Modelos de avaliação de Potencial Turístico com Sinônimo de Atrativo 

 A percepção do conceito de potencial turístico encontra-se materializada também nos 

indicadores das metodologias de avaliação de potencial turístico, em que estas, de um modo 

geral, são omissas com o significado e o uso dos termos recurso e atrativo, ora tratados como 

distintos, ora como sinônimos e, na maioria dos casos, expandem suas variáveis para além do 

conceito de potencial.  

As metodologias de avaliação de potencial detalhadas a seguir, em razão de seus 

indicadores, apresentam diferentes entendimentos acerca do significado de potencial. Serão 

pontuados a seguir os instrumentos de avaliação de potencial turístico que refletem a ideia de 

potencial como sinônimo de atrativo: 

  

2.3.2.1.1 Leno Cerro (1992). A avaliação do potencial turístico em um processo de 

planejamento: O canal de Castilla  

A metodologia proposta por Leno Cerro (1992) teve o intuito de definir um modelo de 

avaliação do potencial turístico como um instrumento de tomada de decisão dentro de um 

contexto de planejamento turístico. O valor numérico final resultante do instrumento 

possibilita a seleção de áreas mais apropriadas para o início de projetos turísticos, bem como 

propor localizações mais convenientes para instalações e infraestrutura.  

Este método embasou o desenvolvimento de outras metodologias de potencial turístico, 

a exemplo de Perez e Críspin (2005); Almeida (2006); Pérez et al (2012); Martín, Rivero e 

Gallego (2013); Torres, Martinez e Vallejo (2017); Almeida, Simões e Melo (2017), além dos 

trabalhos que as utilizaram como instrumento de mensuração do potencial turístico em 
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diferentes localidades. Assim, o método analisa o potencial turístico, levando em 

consideração três fatores: fator de recurso, fator de acessibilidade e fator de equipamentos, 

que, somados, resultam no índice de potencial turístico do lugar. 

O autor afirma que os “recursos turísticos, a acessibilidade e os equipamentos são os 

três fatores que determinam, em alta porcentagem, o valor turístico de um local”. (Leno Cerro 

1992, p.76). Dessa forma, a ligação entre esses três elementos reflete a oportunidade para o 

desenvolvimento da atividade turística. Nesse aspecto, a metodologia utiliza os seguintes 

indicadores:   

Quadro 8- Indicadores utilizados por Lenno Cerro (1992).  

FATOR DE RECURSOS FATOR DE ACESSIBILIDADE FATOR DE EQUIPAMENTOS 

Recursos Naturais Distância para o canal Infraestrutura turística (hotéis, 

restaurantes, habitações secundárias) 

Recursos artísticos e 

monumentais 

Distância para as docas Equipamentos recreativo- desportivo 

Artesanato, gastronomia 

e Folclores 

Qualidade dos acessos Equipamentos comerciais 

Festividades e eventos 

programados. 

  

Fonte: Elaboração própria (2019) 

Assim, ao fazer a distinção conceitual, entende-se o recurso como atributo de um local 

em função de suas características endógenas naturais e culturais – logo, a matéria-prima para 

o turismo, enquanto o atrativo, representa algo criado, modificado para acesso e uso, 

dividindo-se os indicadores do modelo de Lenno Cerro (1992), a partir dessas definições em: 

a) Indicadores de Recurso: Recursos naturais, Gastronomia, Folclore, Artesanato e 

Festividades; 

b) Indicadores de Atrativo: Infraestrutura turística (restaurantes e qualidade dos acessos).  

 Apesar de o autor pontuar alguns indicadores relacionados ao conceito de recurso, o 

mesmo concebe uma maior atenção aos aspectos do atrativo, entendendo o potencial turístico 

sob esse aspecto, não o percebendo enquanto uma qualidade do lugar que se fundamenta em 

função dos recursos endógenos. Ademais, os indicadores retratam a objetividade do método, 

porém a associação dos recursos a uma infraestrutura figura uma ideia de que não fosse 

suficiente para nortear o desenvolvimento do turismo, o que justifica a percepção do autor em 

compreender potencial como sinônimo de atrativo. 
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2.3.2.1.2 Pérez & Crispín (2005). Metodologia para determinar o potencial dos recursos 

turísticos naturais no estado de Oaxaca, México 

 A metodologia proposta realiza uma análise sobre os elementos naturais e a 

infraestrutura do Estado de Oaxaca, no México, com fins ao desenvolvimento da atividade 

turística. A origem do método resultou da percepção dos autores ao constatarem que os 

estudos de geografia do turismo abordavam a questão natural do ponto de vista qualitativo, 

sem estabelecer uma correlação com a oferta turística dos lugares analisados.  

 Por esse motivo, a pesquisa correlaciona os recursos naturais presentes na região e sua 

infraestrutura, para, assim, poder determinar seu potencial para o desenvolvimento da 

atividade turística. O cálculo do índice do potencial turístico é resultado do somatório dos 

resultados dos índices FR – Fator de Recurso, FA – Fator de Acessibilidade e FE – Fator de 

Equipamentos, cujo resultado possibilita analisar a área em sete níveis, mediante a pontuação 

obtida, conforme o Quadro 9 a seguir: 

Quadro 9 – Significado dos níveis em função da pontuação. 

I Não apresenta uma oferta turística adequada, uma vez que a infraestrutura 

existente é mínima e está destinada à população local. 

II Não se aproveitam os atrativos naturais por carecer de uma infraestrutura 

adequada que sirva para o desenvolvimento da atividade turística. 

III Ainda que exista um nível maior de diversidade biogeográfica, a 

infraestrutura disponível não é adequada para sustentar uma atividade 

turística de relevância.  

IV São territórios em que sua oferta turística complementar compreende os 

serviços básicos que os turistas querem, como: hotéis, agências de viagens e 

estabelecimentos de alimentos e bebidas.  

V São territórios com menor diversidade natural que o grupo anterior, 

entretanto, testemunha uma maior exploração de seus cenários naturais e, em 

razão da disponibilidade dos serviços turísticos, apresentam uma melhor 

qualidade. 

VI São territórios que apresentam uma oferta turística com qualidade porque 

contam com hotéis cinco estrelas, agências de viagens, marinas, bares, 

restaurantes e outros serviços orientados a atender o turista. 

VII Apresentam o maior valor do índice de potencialidade turística devido a 

atrativos naturais e a melhores eixos rodoviários, facilitando, assim, a 

logística entre os principais centros urbanos. 

      Fonte: Pérez& Crispín (2005). 

 

 Assim, o referido método, baseia-se na metodologia de Lenno Cerro (1992) com as 

devidas modificações, apresentando as seguintes dimensões e indicadores que são levados em 

consideração na análise do potencial: 
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Quadro 10- Dimensões e indicadores da metodologia de Pérez & Crispín (2005). 
N

A
T

U
R

A
IS

 

Unidades 

geomorfoló-

gicas 

Complexo 

orotráfico de rochas 

ígneas ou 

metamórficas com 

um estilo estrutural 

de blocos 

Complexo 

orotráfico de rochas 

sedimentares com 

um estilo estrutural 

misto de blocos e 

dobrados; 

Complexo 

orotráfico de rochas 

sedimentares com 

um estilo estrutural 

dobrado 

Morfologia de 

planícies 

sedimentares ou 

planícies 

cumulativas; 

Plataforma de 

alívio ou 

terraços 

mesiformes de 

planície 

estrutural; 

sedimentar 

estrutural; 

Alívio 

cumulativo na 

bacia 

sedimentar 

continental. 

Sistema 

fluvial 

 

Relevo 

vulcânico 

modelado;  

Sistema de 

dissolução 

cartisca. 

Modelos 

localizados de 

caráter 

distinto; 

Bacia 

sedimentar 

marginal 

costeira. 

Vegetação Outros tipos de 

vegetação 

Associação com 

vegetações 

secundárias; 

(bosques, 

selvas) 

Pasto Natural 

Plantaç

ão 

florestal 

Floresta 

decídua 

e 

subcadu

cifolia 

Esfregar 

Mezquital 

Vegetação 

hidrofílica 

Floresta de 

coníferas 

Floresta larga 

Floresta 

mesófila da 

montanha 

Selva 

perennifolia e 

subperenifolia 

 

Elementos 

naturais 

diferenciados 

Ecossitemas 

marinos (Rios e 

lagos) 

Rio, Lagos, 

Paisagem 

Reserva 

da 

biosfera 

Áreas 

naturais 

protegi

das 

Parques 

nacionais 

Monumentos 

Nacionais 

Flora, 

balneário, 

cascata e 

grutas 

Costa, praia ou 

baía, esportes 

aquáticos e 

pesca. 

 

A
C

E
S

S
IB

IL
ID

A
D

E
 

Transporte 

Terrestre, 

marítimo e 

aéreo.  

Sem meios de 

transporte 

Marítimo Aeródr

omo 

Passageiros Aeroporto 

Postos de 

Gasolinas 

Não há Uma unidade 3 

unidade

s 

5 unidades 8 unidades 

Qualidade das 

estradas 

km/km² 

0 0-29 30-67 68-150 >150 

 

E
Q

U
IP

A
M

E

N
T

O
S

 

Hotéis Sem hotéis Sem categoria e 

uma estrela  

Dois e 

três 

estrelas 

Quatro estrelas Cinco estrelas 

Estabeleciment

os de alimentos 

e bebidas 

Sem 

estabelecimentos 

Sem 

estabelecimento

s 

Bebidas Alimentos Alimentos e 

bebidas 
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Fonte: Pérez& Crispín (2005). 

 

  Dessa forma, ao adotar os conceitos estabelecidos por essa tese de recurso-atributo 

endógeno do local por suas características naturais e culturais e o atrativo-algo, criado ou 

modificado para receber visitantes, os seguintes indicadores fazem alusão a:  

a) Indicadores de Recurso: Unidades geomorfológicas, vegetação, floresta, rios, lagos, 

paisagem, reserva da biosfera, áreas naturais, parque nacional, flora, balneário, 

cascatas, praia, costa, baía; 

b) Indicadores de atrativo: Estabelecimento de alimentos e bebidas, transporte terrestre, 

marítimo e aéreo, qualidade das estradas, posto de gasolina. 

 A ideia de potencial materializada no instrumento exposto converge para a mesma 

ideia de potencial trazido no método anterior analisado, a infraestrutura como uma condição 

essencial ao potencial turístico. O foco não reside nos elementos naturais, mas em como a 

estrutura do destino possibilita um maior valor a esse recurso. Por mais que o objetivo dos 

autores fosse valorar o recurso em função da infraestrutura, cujos indicadores retratam esse 

entendimento, isso não representa o potencial em seu sentido etimológico, enquanto uma 

qualidade do território, e sim como sinônimo de atrativo. 

 

2.3.2.1.3 Pérez et al (2012). Potencial Turístico da região Huasteca do estado de San Luís 

Potosí, México 

 A proposta metodológica faz uma avaliação do potencial turístico da região Huasteca 

Potosina, com base nos recursos naturais, culturais, infraestrutura e acessibilidade. Conforme 

Pérez et al. (2012), a justificativa para o desenvolvimento do método fundamenta-se na falta 

de estudos multidisciplinares que identifiquem o patrimônio natural ou cultual, antecedendo 

ou acompanhando qualquer estratégia de investimento ou implementação de planos 

operacionais no setor. 

 Considerando-se que os elementos naturais e culturais são relevantes para o 

desenvolvimento do turismo, os autores realizam um inventário nos 58 municípios que 

Unidades de 

promoção 

turística 

Sem unidades Locadoras de 

carro 

Agênci

as de 

viagens 

Locadoras e 

agencias 

Locadoras, 

agencia e 

marina 

turística. 

Bancos Sem bancos 1-2 tipos de 

estabelecimento

s 

3-4 

tipos de 

estabele

cimento

s 

5 tipos de 

estabeleciment

os 

>5 tipos de 

estabeleciment

os 
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integram o Estado de San Luis Potosí, objetivando identificar as atrações destes municípios. 

Após a identificação desses elementos, estabeleceu-se uma relação quantitativa entre os 

recursos turísticos com a infraestrutura que atende à necessidade do visitante. Assim, a 

pesquisa analisou aquelas variáveis mensuráveis (naturais, equipamentos e acessibilidade) que 

permitem avaliar as condições do patrimônio e dos serviços turísticos da região de Huasteca. 

 As hierarquias correspondentes aos atrativos naturais, culturais e equipamentos 

turísticos estão especificadas nos quadros a seguir: 

 

Quadro 11- Hierarquia do patrimônio Natural 

HIERARQUIA  CATEGORIA: GEOLÓGICA-GEOMORFOLÓGICA, HIDROLÓGICA E ÁREAS 

ESPECIAIS 

1 Barrancos, Desfiladeiros, correntes superficiais (Rios e Córregos) 

2 Vales intermontanos Molas (frio, soluço, meso) 

3 Vulcões e montanhas Repressões (represas e aterros), mirantes. 

4 Monólitos (cornijas, cristas, bufas, brincos, agulhas, pescoços), Rochas sobrepostas (pedras 

nubladas, em equilíbrio, pirâmides de fada) Parques municipais. 

5 Cavidades (porões e cavernas), Cachoeiras (cachoeiras, cachoeiras, jatos, chorreaderos), Lagos e 

lagoas continentais, Reservas da Biosfera. 

Fonte: Pérez et al. (2012). 

Quadro 12 -Hierarquia do Patrimônio Cultural 

HIERARQUIA CATEGORIA: ARQUITETÔNICO, ARQUEOLÓGICO 

1 Rituais, estátuas e bibliotecas 

2 Centros de desenvolvimento indígenas, bibliotecas fotográficas e haciendas (sem registro) 

3 Auditórios, monumentos e feiras. 

4 Casas de arte, galerias, centros comunitários, templos, paróquias, capelas, santuários, haciendas 

(séculos XVI, XVII, XVIII e XIX), celebrações da Semana Santa e Dia dos Mortos 

5 Sítios arqueológicos (pré-clássico, clássico e pós-clássico), museus, teatros, catedrais e 

expressões culturais relacionadas a grupos indígenas 

Fonte: Pérez et al. (2012). 

Quadro 13- Equipamentos turísticos e suas hierarquias 

HIERARQUIA HOTÉIS ESTABELECIMENTO DE 

ALIMENTOS  

E BEBIDAS 

AGÊNCIAS DE VIAGENS 

E LOCADORAS DE 

CARRO 

1 Uma estrela Sem categoria  

2 Duas estrelas Com comida rápida  

3 Três estrelas Com comida do mar  

4 Quatro 

estrelas 

Com comida mexicana  

5 Cinco estrelas Com comida internacional Com estabelecimentos 

Fonte: Pérez et al. (2012). 

 Realizando a mesma distinção dos indicadores no que se refere ao conceito de recurso 

e atrativo apresentado por esta tese, identifica-se como: 

a) Indicadores de Recurso: barrancos, desfiladeiros, rios, córregos, vulcões, montanhas 

repressões, mirantes, rochas, cavidades, cavernas, cachoeira, lagos, lagoas, reserva da 
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biosfera, rituais, feiras, monumentos, celebrações, sítios arqueológicos, expressões 

culturais; 

b) Indicadores de Atrativo: estabelecimento de alimentos e bebidas. 

 Esta metodologia não difere da ideia dos métodos anteriores, uma vez que enfatiza a 

estrutura como condição para a ocorrência do potencial do turístico. Apesar de apresentar 

indicadores de recurso, os autores não concebem o potencial em função do recurso em si, mas 

pela estrutura física enquanto requisito de valorar esses recursos. 

 Esse entendimento de potencial vinculado à estrutura do destino parte de uma causa 

primária em que os autores não têm a clara distinção do significado de recurso e de atrativo. 

E, como identificado nos métodos anteriores, não analisam o potencial com foco na matéria-

prima do lugar, seus recursos endógenos, abordando outras variáveis que não se relacionam 

com a ideia de potencial. 

 

2.3.2.1.4 Jácome & Garcia (2015).  Potencial Turístico da Microcuenca do Rio Chimborazo, 

Cantón Riobamba, Província de Chimborazo, Equador  

 A metodologia teve aplicabilidade na microbacia do Rio Chimborazo, localizado na 

província de Chimborazo, Equador. A elaboração do instrumento ocorreu mediante um 

processo participativo com membros da comunidade, em que utilizaram o método do 

Ministério do Turismo do Equador, aplicado na execução do diagnóstico e na hierarquia das 

atrações turísticas. 

 Na aplicação do método, Jácome & Garcia (2015) levam em consideração a 

identificação dos recursos naturais e culturais com potencial turístico, ao passo que 

apontavam a proximidade dos povoados aos principais sistemas rodoviários, a altitude desses 

locais, sistema hídrico, reservas naturais, atrativos e províncias vizinhas da área de estudo. Na 

etapa seguinte, realizaram a elaboração do inventário dos atrativos naturais e culturais, 

abordando informações relativas à localização dos atrativos, sua qualidade, facilidades de 

acesso e possibilidade de desfrutar em seu entorno. 

 Após essa última etapa, Jácome & Garcia (2015) procederam com a classificação dos 

atrativos, sua avaliação e hierarquização em cinco níveis. Com o resultado, os autores relatam 

que o uso sustentável dos recursos naturais e culturais foi determinado com base nas 

características dos atrativos e nas principais atividades turísticas que podem ser realizadas de 

acordo com seu potencial e em resposta à demanda. 
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 Mediante a definição de recurso e atrativo adotado pela tese desenvolvida, dividem-se 

os indicadores em: 

a) Indicadores de recurso: sistemas hídricos, altitude e reservas naturais; 

b) Indicadores de atrativo: sistemas rodoviários, infraestrutura e vias de acesso.  

 Não diferente dos métodos anteriormente apresentados, retrata a ideia de potencial 

como sinônimo de atrativo e, mais uma vez, parte da não compreensão da correta distinção 

entre recurso e atrativo. Isso se constata quando Jácome & Garcia (2015) afirmam que as 

características dos atrativos e as principais atividades turísticas determinam o uso sustentável 

do recurso, seja natural ou cultural. Essa lógica deve ser inversa, o recurso como determinante 

do uso sustentável do atrativo. 

 Além do mais, na fase de identificação dos recursos, Jácome & Garcia (2015) apontam 

nessa análise sistemas rodoviários e os atrativos. Entretanto, esses dois últimos estão 

relacionados à condição do atrativo, e não do recurso turístico em si. Dessa forma, os 

indicadores que compõem a análise do potencial turístico do instrumento estão vinculados 

mais à ideia de atrativo, não identificando o potencial como um atributo endógeno do lugar 

em função do recurso natural e/ou cultural. 

 

2.3.2.2 Métodos de Avaliação de Potencial Turístico como Sinônimo de Oferta Turística 

 A oferta turística de um lugar constitui-se de tudo aquilo que faz parte do consumo 

turístico, incluindo-se bens, serviços públicos e privados, recursos naturais e culturais, 

eventos, atividades recreativas que estejam à disposição dos consumidores-turistas por um 

dado preço em um determinado período de tempo. Sua composição é resultado da somatória 

de todos esses elementos (Lohmann & Panosso 2012). 

 A existência de uma oferta turística como condição do local para possuir potencial 

turístico pode ser também evidenciada em metodologias de avaliação. Assim, os métodos de 

avaliação de potencial turístico que tratam o potencial como sinônimo de oferta turística serão 

detalhados a seguir. 

 

2.3.2.2.1 Mamum & Mitra (2012). Metodologia para avaliação do potencial turístico: um 

estudo de caso no distrito oeste de Murshidabad, Bengal, Índia  

 O método desenvolvido objetivou quantificar o potencial turístico de uma região, mais 

especificamente, o distrito de Murshidabad, na Índia. Para desenvolvê-lo, Mamum e Mitra 

(2012) adotaram o método de decisão multicritério, que, conforme Xavier (2009), serve de 
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suporte ao processo de tomada de decisão, além de ser uma ferramenta popular com vários 

critérios em que são selecionados atributos físicos e sociais, quantificando-os por meio de 

técnicas de classificação e escalonamento.  

A metodologia delineou-se mediante um problema, o aumento da demanda na Índia, e, 

paralelamente, a falta de infraestrutura turística, coordenação e planejamento. De acordo com 

Mamum e Mitra (2012), o investimento em infraestrutura demanda um custo, e isso passa por 

um processo de decisão no sentido de apontar a prioridade. A quantificação das dimensões da 

metodologia resulta em um valor utilizado para direcionar o investimento em infraestrutura 

turística, uma vez que traduz o potencial turístico do local caracterizado como o 

conhecimento dos recursos turísticos locais, da sua atratividade e os níveis de demanda 

(Mamum & Mitra 2012).  

A estruturação da metodologia fundamenta-se em três dimensões: Física, Social e 

Ambiental, conforme pode ser visto no Quadro 14 a seguir: 

 

Quadro 14- Metodologia para avaliação do potencial turístico: um estudo de caso no distrito 

oeste de Murshidabad, Bengal, Índia. 

Fonte: Mamum & Mitra (2012). 

 

 Compreende-se, assim, o recurso como a matéria-prima para o turismo em função dos 

atributos endógenos naturais e/ou culturais do local, o atrativo como algo modificado, 

qualificado para acesso e uso, e a oferta correspondendo à soma dos equipamentos, 

infraestrutura e serviços que estão à disposição do turista. Nesse sentido, dividem-se os 

indicadores da metodologia com base na diferenciação desses conceitos da seguinte forma: 

a) Indicadores de recurso: terreno geográfico, feiras e festivais; 

b) Indicadores de atrativo: conectividade regional e acessibilidade veicular, 

acessibilidade, estacionamento, instalações recreativas; 

Aspectos Físicos  Terreno geográfico, conectividade regional e acessibilidade veicular, gargalos em 

acessibilidade, versatilidade no sistema de alojamento, guia e fatores de informação 

turística, lembranças locais, sistemas de telecomunicação, disponibilidade de 

alimentos de qualidade e especiais, estacionamento e outros Instalações recreativas. 

Aspectos Sociais Fatores que incluem o afluxo turístico existente (apenas para os pontos turísticos 

existentes), a intensidade das feiras e festivais, o tempo para visitar um local, a 

duração da estadia, a compatibilidade do local com o uso circundante, a segurança 

dos visitantes, probabilidade de crimes sociais, aspectos comportamentais dos 

operadores ou prestadores de serviços, etc. 

Aspectos Ambientais Probabilidade de calamidade natural durante uma janela de tempo específica, ameaça 

natural e antropogênica, uso de terra perigoso, qualidade do ar e da água e poluição, 

etc. 
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c) Indicadores de oferta: versatilidade no sistema de alojamento, guia e fatores de 

informação turística, sistema de telecomunicação, disponibilidade de alimentos de 

qualidade e especiais, segurança, operadores ou prestadores de serviços. 

Ao analisar o conjunto de indicadores presentes no escopo metodológico, precebem-se 

poucos indicadores relacionados à ideia do recurso e um direcionamento maior aos 

indicadores na disponibilidade de serviços turísticos, com foco na oferta disponível no 

destino. Para Mamum e Mitra (2012), o potencial turístico é determinado pela presença de 

componentes que expressam maior disponibilidade de bens e serviços em um território. 

Quanto maior esse aspecto, maior seu potencial. 

 O método apresenta indicadores que estão fora do conceito de potencial, enquanto 

atributo definido pelo recurso endógeno do local. O potencial turístico não é o reflexo da 

oferta turística de um destino, e sim dos elementos inerentes ao lugar que fornecem condições 

e subsídios para seu desenvolvimento. Logo, os indicadores da metodologia refletem o 

potencial turístico à luz da ferta do território, e não em relação ao valor intrínseco do território 

em si. 

 

2.3.2.2.2 Bâtea (2014). Avaliação do valor do Potencial Turístico nos municípios de Satu 

Mare (Romênia) e Szatmár-Bereg (Hungria) 

  O instrumento desenvolvido por Bâtea (2014) teve como objetivo fornecer uma 

avaliação do valor do potencial turístico de vinte microrregiões, oito no município de Satu 

Mare (Romênia) e 12 no município de Szabolcs- Szatmár-Bereg (Hungria), resultando na 

criação de uma imagem dos ativos turísticos regionais com base em três aspectos:  potencial 

turístico natural, antrópico e infraestrutura.  

 Devido ao papel significativo no planejamento e desenvolvimento de atividades em 

uma determinada área, o potencial turístico tem sido estimado por meio de diferentes métodos 

e fórmulas. Assim, Bâtea (2014), em sua proposta metodológica, determinou o potencial 

turístico por meio da técnica de decisão multicritério como uma forma de orientar decisões 

relativas ao desenvolvimento do turismo. 

 A avaliação do potencial turístico é resultado da soma das três pontuações obtidas de 

cada dimensão e leva em consideração as seguintes dimensões e variáveis estabelecidas no 

Quadro 15 a seguir: 
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Quadro 15 – Método de avaliação de Potencial Turístico proposto por Batêa (2014) 
AVALIAÇÃO DO VALOR DO POTENCIAL TURÍSTICO NOS MUNICÍPIOS DE SATU MARE 

(ROMÊNIA) E SZATMÁR-BEREG (HUNGRIA). 

Dimensão Variáveis Pontuação 

Potencial Turístico Natural Relevo 0-24 pontos 
Recursos Hídricos 0-14 pontos 
Fator climático 0-4 pontos 
Componentes Biogeográficos 0-8 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencial antrópico 

 

 

 

 

 

 

Monumentos e conjuntos 

arquitetônicos 

Fortes 2 pontos 
Castelos, Palácios 3 pontos 

Edifícios civis urbanos 2 pontos 

Conjunto urbano 1 ponto 

Igrejas 3 pontos 

Museus etnográficos 3 pontos 

Igrejas e mosteiros 3 pontos 

Monumentos arquitetônicos 

tradicionais 

2 pontos 

Costumes rurais 1 ponto 

 

 

 

 

 

 

Monumentos e sítios 

arqueológicos 

Complexo paleolítico 0,5 pontos 

Assentamentos neolíticos e 

eolíticos 

0,5 pontos 

Objetos da idade do bronze e 

necrópoles 

0,5 pontos 

Fortificações e assentamentos 

iniciais da era do ferro 

1 ponto 

Assentamentos Dacianos 0,5 pontos 

Necrópole da era do ferro e locais 

sagrados 

1 ponto 

Monumentos e edifícios 0,5 pontos 

Monumentos medievais 

identificados por escavações 

arqueológicas 

0,5 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestrutura turística 

 

Alojamento (20 pontos) 
Hotéis 0-10 pontos 

Pensões 0-2 pontos 

Motéis 0-2 pontos 

Albergues 0-2 pontos 

 

Instalações de tratamentos e 

cura (12 pontos) 

 

Resorts Balneares 0-7 pontos 

Centro de reabilitação 0-3 pontos 

 Instalações de tratamento para 

banhos termais 

0-2 pontos 

 

Oportunidades de lazer e 

recreativas (10 pontos) 

Complexo termal com parque 

aquático moderno 

0-4 pontos 

Resorts dedicados aos esportes de 

inverno 

0-4 pontos 

Banhos termais  

 

 

Potencial de Comunicação 

(8 pontos) 

Grau de acessibilidade das 

unidades de alojamento 

 

Localização a segmentos 

rodoviários 

3 pontos 

Estradas europeias e/ou nacionais 2 

Estrada de ferro 0,5 

     Fonte: Batêa (2014) 

 

 Ao compreender, do ponto de vista conceitual, o recurso como atributo endógeno em 

função das características naturais ou culturais do local, o atrativo como algo criado e 
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modificado para receber visitantes e a oferta turística como conjunto de bens e serviços à 

disposição dos turistas, dividem-se os indicadores do método de Bâtea (2014) com base nessa 

distinção conceitual em: 

a) Indicadores de recurso: relevo, recursos hídricos, fator climático, componentes 

biogeográficos, monumentos e conjuntos arquitetônicos, sítios arqueológicos; 

b) Indicadores de atrativo: estradas; 

c) Indicadores de oferta: instalações de tratamento e cura, oportunidades de lazer e 

recreativas, alojamentos. 

 O método analisa a oferta enquanto condição para existir o potencial turístico. As 

variáveis trazem elementos que excedem o significado de potencial turístico enquanto um 

atributo definido pelos recursos endógenos do local. O autor não compreende o potencial 

como anterior ao atrativo e até mesmo a própria oferta do destino.  

 Nesse sentido, o modelo traz elementos que estão fora do conceito restrito de potencial 

como sinônimo de potencial, ou seja, potencial sendo definido pelos atributos endógenos de 

um lugar ainda não preparado para o consumo turístico. E, por essa perspectiva, o modelo não 

avalia potencial turístico, e sim a oferta pronta do destino como requisito para o 

desenvolvimento do turismo. 

 

2.3.2.2.3 Almeida, M.V. (2006). Matriz de avaliação do potencial turístico de localidades 

receptoras 

 O instrumento proposto por Almeida (2006), resultado da sua tese de doutorado, teve 

o intuito de desenvolver um confiável método de avaliação do potencial turístico de 

localidades receptoras. Para isso, o autor menciona a necessidade de se atribuir importância a 

outros fatores pouco ou nada considerados nas metodologias de avaliação, além de chamar 

atenção para o uso do termo potencial turístico sem os devidos questionamentos e 

compreensão do seu significado. 

 Subsidiaram a elaboração do método as seguintes metodologias: Grau de Atração 

Turística, de Pizan (2003); Classificação e Avaliação dos Municípios Turísticos, de Boullón 

(1995); Índice de Atratividade Turística, de Gearing, Swart e Var (1970); Análise dos Fatores 

de Produtividade para a Localização de Projetos Turísticos, de Cárdenas Tabares (1994); 

Matriz de Avaliação de Atrações Turísticas, de Inskeep (1991); Abordagem da Avaliação 

Regional do Potencial de Desenvolvimento Turístico, de Gunn (1980); Índice de Potencial 

Turístico, de Ferrario (1979); Avaliação do Potencial das Áreas de Desenvolvimento Turístico 
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do Plano Nacional de Desenvolvimento Turístico da Tailândia; Ferramenta para a 

Determinação do Potencial Turístico, de Casal (2002); Adaptação da Metodologia de 

Hierarquização de Recursos Turísticos da OEA para Aplicação na Comunidade Autônoma de 

la Rioja, por Alvarez Cuervo e Leno Cerro (1993); Avaliação dos Recursos Turísticos da 

OMT (1978); Medida de Atração Turística, de Var, Beck e Loftus). 

 Os métodos acima auxiliaram no desenvolvimento do instrumento de Almeida (2006), 

que resultou na criação de uma matriz de avaliação de localidades receptoras, cuja estrutura é 

composta pelos seguintes níveis hierárquicos e inter-relacionada no Quadro 16 a seguir: 

 

Quadro 16- Matriz de avaliação do potencial turístico de localidades receptoras. 

DIMENSÕES CATEGORIAS DE ANÁLISE INDICADORES 

 

 

 

 

 

Atrativos turísticos 

Naturais (e seus respectivos tipos e 

subtipos) 

Hierarquia dos atrativos 

Históricos- Culturais (e seus respectivos 

tipos e subtipos) 

Hierarquia dos atrativos 

Manifestações e usos tradicionais e 

populares (e seus respectivos tipos e 

subtipos) 

Hierarquia dos atrativos 

Realizações técnicas e científicas 

contemporâneas (e seus respectivos 

tipos e subtipos) 

Hierarquia dos atrativos 

Acontecimentos programados (e seus 

respectivos tipos e subtipos) 

Hierarquia dos atrativos 

 

 

 

 

 

 

Equipamentos e Serviços 

turísticos 

Meios de hospedagem- 

estabelecimentos hoteleiros 

Estrutura dos equipamentos 

Qualidade dos equipamentos e 

Serviços. 

Meios de Hospedagem – 

estabelecimentos extra-hoteleiros. 

Estrutura dos equipamentos  

Qualidade dos equipamentos 

 

Alimentação 

Estrutura dos equipamentos  

Qualidade dos equipamentos, 

serviços e produtos. 

Entretenimentos (e seus respectivos 

tipos e subtipos) 

Estrutura/qualidade dos 

equipamentos e serviços  

Outros serviços turísticos (e seus 

respectivos tipos e subtipos) 

Estrutura/qualidade dos 

equipamentos e serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestrutura de apoio 

turístico 

Serviços urbanos (abastecimento de 

água, rede de esgotos, limpeza pública e 

energia elétrica) 

Estrutura e qualidade dos serviços. 

Acesso rodoviário à localidade Condições das vias de acesso e 

dos recursos, serviços e 

instalações de apoio a veículos 

(sinalização rodoviária e turística, 

postos de abastecimento e 

serviços, etc.) 

Circulação Interna Condições das vias de acesso e 

dos recursos, serviços e 

instalações de apoio a veículos.  

Sistema de transporte Estrutura e qualidade dos serviços. 

Sistema de comunicações Estrutura e qualidade dos serviços. 

Sistema de Segurança Estrutura e qualidade dos serviços. 
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    Fonte: Almeida (2006, p. 165-187) 
 

 Com base na distinção conceitual adotada por esta tese em relação ao termo recurso, 

atrativo e oferta, pode-se dividir os indicadores da metodologia de almeida (2006) em: 

a) Indicadores de recurso: naturais, histórico-culturais, manifestações populares; 

b) Indicadores de atrativo: acesso rodoviário, circulação interna (condições das vias de 

acesso), alimentação, sistema de transporte; 

c) Indicadores de oferta: entretenimento, outros serviços turísticos, serviços urbanos, 

sistema de segurança, equipamento médico-hospitalar, meios de hospedagem. 

Equipamento médico-hospitalar Estrutura e qualidade dos serviços. 

 

 

 

 

 

Normativo-Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normativo-Institucional 

Estrutura Existência e atuação do órgão 

oficial de turismo 

Existência e atuação do conselho 

municipal de turismo 

Existência e gestão do fundo 

municipal de turismo 

Existência e atuação de outras 

organizações não governamentais 

de fomento e promoção do 

turismo 

Instrumentos de planejamento e gestão 

pública e compartilhada do turismo 

 

 

 

 

 

Instrumentos de planejamento e gestão 

pública e compartilhada do turismo 

Existência de plano de 

desenvolvimento turístico/plano 

diretor de turismo em vigor 

Existência de legislação turística, 

urbana, ambiental e/ou de 

proteção ao patrimônio e de 

mecanismos de fiscalização do 

cumprimento da legislação.  

Existência de créditos e/ou de 

incentivos fiscais ao 

desenvolvimento turístico. 

Inserção do município em planos, 

programas e/ou projetos de 

desenvolvimento turístico de 

âmbito estadual, regional e/ou 

nacional. 

Comunicação e distribuição Possibilidade de integração do 

município em roteiros e/ou 

circuitos. 

Ações de divulgação. 

Planejamento turístico 

participativo 

Participação comunitária Nível de envolvimento e aceitação 

da comunidade local nos 

processos de planejamento e/ou 

desenvolvimento do turismo.  

 

 

 

Outros fatores 

Proximidade da demanda Distância dos principais centros 

emissores regionais. 

Disponibilidade de áreas para expansão Existência de áreas para a 

expansão dos atrativos e/ou dos 

equipamentos turísticos.  

Disponibilidade de mão-de-obra Existência de mão de obra em 

quantidade e qualidade para o 

atendimento ao turista. 
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 Cabe destacar que Almeida (2006) salientava a preocupação para o uso correto do 

termo potencial turístico. Todavia, o mesmo não compreende o potencial na essência do 

termo, o recurso como fundamento do potencial, e isso pode ser percebido nas diferentes 

abordagens dos métodos que o autor utilizou para embasar sua metodologia, que vão desde a 

avaliação de atratividade turística e avaliação de potencial ecoturístico, até avaliação e 

hierarquização de recursos turísticos. 

 Em razão das dimensões e indicadores estabelecidos no instrumento, o autor não tem 

claro o significado de potencial turístico. Assim, incutiu no método seu entendimento de 

potencial, ou seja, a oferta como uma condição para existência do potencial turístico. Além do 

mais, associa incentivos fiscais e o planejamento participativo como aspectos que reforçam o 

valor do potencial. Assim, conforme percebido no método anterior analisado, almeida (2006) 

também não concebe a ideia do potencial anterior à formatação da oferta, tampouco o recurso 

como fundamento do potencial turístico. 

 

2.3.2.2.4 Martín, Rivero & Gallego (2013). A avaliação do potencial para o desenvolvimento 

do Turismo Rural: uma aplicação metodológica sobre a província de Cáceres 

 

 O estudo propõe a elaboração de uma metodologia para avaliar o potencial turístico, 

considerando três pilares básicos do turismo: os atrativos, a oferta e a demanda. Para a 

construção do modelo, Martín, Rivero e Gallego (2013) incluíram todas as variáveis e fatores 

que, a priori, pudessem desempenhar um papel explicativo dentro dos modelos de 

potencialidade já desenvolvidos.  

 Serviram de base para a construção do método proposto por Martín, Rivero e Gallego 

(2013) a metodologia da Organização dos Estados Americanos (OEA), cujo fundamento 

principal consiste em classificar e hierarquizar os recursos turísticos, com modificações em 

algumas variáveis, combinadas com diferentes metodologias e técnicas apoiadas no método 

Pairwise e validadas estatisticamente mediante matrizes de correlação linear e a 

implementação de um SIG – Sistema de Informação Geográfica, que permite aplicar 

diferentes análises, incluindo a estatística espacial, assim como a regressão.  

 A partir desse contexto, Martín, Rivero e Gallego (2013) obtiveram uma série de 

variáveis dividida em dois grandes grupos, variáveis internas (que fazem referência aos 

atrativos que o território reúne, totalizando 14 variáveis, representando 65% do potencial 
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turístico) e as variáveis externas (fatores que contribuem para enriquecer o potencial turístico, 

totalizando 10 variáveis, correspondendo a 35% do potencial).  

 A separação da metodologia em dois grandes grupos permite que o resultado possa ser 

utilizado em conjunto ou em separado, sendo possível calcular só o potencial do território, 

como também o potencial interno e externo, segundo os objetivos almejados. Assim, o índice 

de determinação do potencial é resultado da soma das variáveis internas e externas 

multiplicada pelos seus respectivos pesos. 

A compilação de dimensões e variáveis do método apresenta-se no Quadro 17 a 

seguir: 

Quadro 17- A avaliação do potencial para o desenvolvimento do Turismo Rural 

VARIÁVEIS 

INTERNAS 

(65% do peso 

total) 

HIERARQUIA 5 HIERARQUIA 4 HIERARQUIA 3 HIERARQUIA 2 HIERARQUIA 1 

Recursos naturais Parque nacional a 

menos de 5 km 

Parque nacional ou 

reserva da biosfera 

de 5 a 15 

km/geoparque 

Parques ou reservas 

naturais a menos de 

5 km 

Parques ou reservas 

naturais de 5 a 15 

km/LIC, ZEPA, 

monumentos 

naturais a menos de 

5 km 

Espaços que não 

cumprem os 

requisitos 

anteriores. 

Rede Hidrográfica A menos de 2 km  De 2 a 5 km e com 

piscina natural 

A menos de 2 km e 

sem piscina natural 

De 2 a 5 km sem 

piscina natural 
Mais de 5 km 

Altitude Mais de 2500m De 1500 a 2500m De 1000 a 1499 m De 700 a 999 m Menos de 700 m 
Vias Rurais  Cañada 

acondicionada 5km 

Cordeles 

acondicionados 5km 

Veredas 

acondicionadas 

Coladas 

acondicionadas 
Espaços que não 

cumprem os 

requisitos 

anteriores 
Reservatórios Navegações de todo 

tipo, sem restrições.  

Navegação sem 

motor e sem 
restrições 

Navegação de todo 

tipo com restrições 

Não navegáveis a 10 

km 
Espaços que não 

cumprem os 

requisitos 

anteriores. 
Atrativo turístico  Excelente Muito bom Bom Normal Pouco 
Biodiversidade (nº 

de espécies) 

Mais de 140 De 110 a 140 De 80 a 109 De 50 a 79 Menos de 50 

Singularidade (a 

respeito a outros 

espaços nacionais e 
provinciais) 

Altura superior a 

140m. ou desnível 

superior a 1000m ou 
parque nacional ou 

vegetação frondosa 

>70% 

Altura entre 1000 e 

1400m ou desnível 

entre 800 e 1000m 
ou vegetação 

frondosa 70-50% 

Altura entre 800 e 

1000m ou desnível 

entre 600-800 ou 
LIC+ ZEPA ou 

vegetação frondosa 

50-30% 

Altura entre 600 e 

800m ou desnível 

entre 400 e 600 m 
ou vegetação 

frondosa 30-20%. 

Altura inferior a 

600m ou desnível 

inferior a 400 ou 

vegetação 

frondosa <20%. 

Complementos  Observação de 

pássaros 

Observação de 

pássaros até 5 km 

Observação de 

pássaros até 10 km/ 

FIT natureza 

Empresas de 

observação de 

pássaros 

Sem 

complementos. 

Flora Frondosas Coníferas, quejigos 

e rebollos 

Dehesas de encinas 

e alcornoques 

Olivo e eucalipto Matorral e 

cultivos 
Conforto térmico Tp. Mx. Md. 

Jn-St < 26º 

Tp. Mx. Md. Jn-St 

26º a 27 

Tp. Mx. Md. 

Jn-St 27º a 28º 

Tp. Mx. Md. 

Jn-St 28º a 30º 
Tp. Mx. Md. 

Jn-St >30 
 

População  De 100 a 2000 
Habitantes 

De 2000 a 5000 
habitantes 

De 5000 a 1000 
habitantes 

Mais de 10000 
habitantes 

Rotas 

homologadas por 

FEMEX 
Período de visitas 
otimizados 

Todo o ano (rede 
hidrográfica até 5 

Verão, primavera e 
outono (rede 

Primavera e Outono 
(Áreas protegidas e 

Primavera ou 
outono (espaços 

Inverno (ZEPAS) 
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km e piscina natural 

ou altitude acima de 
1000 m). 

hidrográfica até 5 

km e piscina natural 
ou espaços 

animais naturais 

protegidos nas 

proximidades). 

rotas de 

caminhadas> 10 
Km) 

protegidos próximos 

e reservatórios 
navegáveis sem 

motor) 

VARIÁVEIS 

EXTERNAS 

(35% do peso 

total) 

HIERARQUIA 5 HIERARQUIA 4 HIERARQUIA 3 HIERARQUIA 2 HIERARQUIA 1 

Empresas de 

atividades 

(cavalos, canoas, 

aventuras ...) 

5 tipos de 

empresas 

4 tipos de 

empresas 

3 tipos de 

empresas 

2 tipos de 

empresas 

1 tipo de empresa 

Acessibilidade ao 

município 

Muito fácil (aérea, 

terrestre) 

Fácil (terrestre, 

estradas) 

Normal (terrestre 

nacional) 

Difícil (terrestre 

autônoma) 

Muito difícil 

(terrestre local) 

Presença de 

alojamentos rurais 

Mais de 250 De 100 a 250 De 50 a 100 De 20 a 50 Menos de 20 

Presença de 

alojamentos no 

local 

Muito abundante 

e muito variada 

(>1000 com 

diferentes tipos de 

alojamento) 

Muito abundante 

e pouco variada  

(De 500 a 1000 

com o predomínio 

de um tipo de 

alojamento) 

Abundante e 

pouco variada (De 

200 a 499) 

Escassa e pouco 

variada (menos de 

200) 

Inexistente 

(Sem 

alojamentos) 

Oferta de 

restaurantes  

Muito abundante 

e muito variada 

(>1000 locais) 

Muito abundante 

e pouco variada  

(De 500 a 1000 

locais) 

Abundante e 

pouco variada (De 

200 a 500) 

Escassa e pouco 

variada (menos de 

200) 

Inexistente 

(sem restaurantes) 

Ofertas de 

alojamentos nos 

municípios 

próximos (10 km) 

Muito abundante 

e muito variada 

(>1000 locais) 

Muito abundante 

e pouco variada  

(De 500 a 1000 

locais) 

Abundante e 

pouco variada (De 

200 a 500) 

Escassa e pouco 

variada (menos de 

200) 

Inexistente 

(sem alojamentos) 

Demanda que 

pode atrair 

Turismo rural 

genérico, de 

descanso e 

relaxamento 

Turismo rural e 

cultural 

Turismo rural 

específico 

(birdwatching) 

Qualquer 

variedade de 

turismo de acordo 

com acomodações 

Carece de 

alojamentos 

Informações 

turísticas/Centro 

de interpretações 

Centro de 

interpretação 

(natureza) 

Centro de 

interpretação 

recurso principal 

fora do núcleo 

Oficina de 

turismo/Centro de 

interpretação 

Aula 

Natureza/Centro 

de interpretação 

ambiental 

Internet 

Recursos 

Complementares 

culturais (20 Km) 

Cidade 

Patrimônio da 

humanidade 

Conjunto 

Histórico-

Artístico 

Bens de Interesse 

Cultural (20) 

Bens de Interesse 

Cultural (10-20) 

Bens de Interesse 

Cultural (1 a 9) 

        Fonte: Martín, Rivero & Gallego (2013) 

 

 Como há possibilidade de a análise ocorrer de forma separada, estabeleceu-se uma 

categorização chamada de VIVE (Variáveis Internas – Variáveis Externas), que permite o 

tratamento individual e combinado, fornecendo, conforme Martín, Rivero e Gallego (2013), 

informações relevantes sobre a potencialidade do núcleo, bem como suas ameaças e 

oportunidades. Abaixo, a categorização da VIVE: 
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Quadro 18- Categorização da VIVE (Variáveis Internas- Variáveis Externas) 

CATEGORIAS VIVE VI VE  

A >20 >10 

B 15 a 20 8 a 10 

C <15 <8 

Combinações  VI VE Variável interna Variável externa  

AA >20 >10 Excelente atrativo Complemento bom 

AB >20 8 a 10 Excelente atrativo Complemento aceitável 

AC >20 <8 Excelente atrativo Complemento deficiente 

BA 15 a 20  >10 Atrativo aceitável Complemento bom 

BB 15 a 20 8 a 10 Atrativo aceitável Complemento aceitável 

BC 15 a 20 <8 Atrativo aceitável Complemento deficiente 

CA <15 >10 Atrativo pouco relevante Complemento bom 

CB <15 8 a 10 Atrativo pouco relevante Complemento aceitável 

CC <15 <8 Atrativo pouco relevante Complemento deficiente 

           Fonte: Martín, Rivero & Gallego (2013) 

  

 Considerando o conceito de recurso e atrativo por esta tese adotada, dividem-se os 

indicadores da metodologia de Martín, Rivero e Gallego (2013) com base nestes conceitos 

em: 

a) Indicadores de recurso: recursos naturais, rede hidrográfica, altitude, biodiversidade, 

altitude, flora, conforto térmico, recurso cultural; 

b) Indicadores de atrativo: acessibilidade ao município, ofertas de restaurantes, vias 

rurais, navegações, complementos (observação de pássaros);  

c) Indicadores de oferta: empresas de passeios, alojamentos rurais, presença de 

alojamentos no local, informações turísticas/ centro de informações.  

 Diante da análise dos indicadores presentes no instrumento, Martín, Rivero e Gallego 

(2013) entendem o potencial turístico como resultado de uma oferta turística, como se a 

ocorrência do potencial adviesse da oferta do destino. Por essa percepção, o método, ao tratar 

de potencial turístico, incorpora elementos que vão além da essência do conceito de potencial 

turístico, este enquanto atributo endógeno do lugar, convergindo com a ideia dos métodos 

anteriores, potencial sinônimo de oferta turística.  
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2.3.2.2.5 Casal (2002). Ferramenta Para Determinar o Potencial Turístico 

 O método surge da necessidade de se ter um instrumento que auxilie o planejamento e 

o desenho de serviços alternativos. Para isso, Casal (2002) compilou informações referentes 

ao ambiente que possam ser refletidas na experiência e vivência do turista, sintetizando em 

uma estrutura metodológica, cujo resultado assista o direcionamento de projetos e serviços 

turísticos sustentáveis.  

 Com a obtenção das informações, procedeu-se com a determinação do potencial 

turístico, cuja análise leva em consideração os seguintes critérios e dimensões, conforme 

quadro 19 a seguir: 

Quadro 19- Critérios do índice de Potencial Turístico de Casal 
Considerações Critérios 

Aeroporto ou centro 

turístico importante 

Perto Relativamente perto Longe 

Trajeto até a zona Acessível e cômodo Trabalhoso Difícil e perigoso 

Qualidade da Alimentação Alto nível Adequado Insuficiente 

Qualidade da hospedagem Alto nível Adequado Insuficiente 
O local oferece Grande interesse 

cultural 

Alguns pontos de 

interesse cultural 

Poucos pontos de interesse cultural 

O local tem Praias, Piscinas, 

Instalações 

recreativas. 

Rios, Lagos, Cascatas. Nenhum lugar recreativo 

Proximidade de outros 

pontos de interesse 

turístico para formar 

circuitos 

Há atrativos próximos Potencial moderado Baixo potencial ou nulo 

Os arredores possuem Belas paisagens Interesse intrínseco Verdadeiro interesse Interesse pobre 

ou nulo 

Característica do local Única Algo diferente Comum 

Fauna e Flora Espécie de estrela Outras espécies 

diferentes 

Espécies endêmicas 

Observação Garantido Frequente Aleatória Temporada 

Meios de observação Em pé Veículos (lanchas, 

carro, etc) 

Observatório 

Fonte: Casal (2002) 

  

 Seguindo com a mesa estrutura de análise dos conceitos de recurso e atrativo, a partir 

dessa compreensão, dividem-se os indicadores da metodologia de Casal (2002) em: 

a) Indicadores de recurso: fauna, flora, praias, rios, lagos, cascatas; 

b) Indicadores de atrativo: trajeto até a zona, aeroporto ou centro turístico importante; 

c) Indicadores de oferta: qualidade da hospedagem, qualidade da alimentação. 

 Assim, do mesmo modo, identificado nos métodos anteriores, Casal (2002) 

compreende a existência do potencial turístico em função da oferta do destino, o que reflete 
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nos indicadores do instrumento que, do ponto de vista conceitual, incorporam elementos que 

extrapolam o conceito de potencial defendido por esta tese.  

 

2.3.2.3 Modelos de Avaliação de Potencial Turístico como Sinônimo de Mercado 

 O mercado turístico é concebido em razão das diversas empresas que interagem com o 

sistema econômico, competem com ele, influenciam-no e por ele são influenciadas. 

Caracteriza-se pelo conjunto das relações entre ofertantes e demandantes de bens e serviços 

turísticos que podem se ajustar às diferentes necessidades e motivos dos compradores. Nesse 

contexto, há fatores internos e externos ao ambiente que influenciam nesse mercado, podendo 

resultar em sua configuração.  

 Nessa perspectiva, há alguns instrumentos de avaliação que incorporam, em seus 

indicadores ou dimensões, aspectos relacionados à análise de tendência, oportunidades e 

ameaças como condicionantes do potencial turístico. Logo, os métodos de avaliação de 

potencial turístico que convergem com essa perspectiva serão detalhados a seguir: 

 

2.3.2.3.1 Leya, E. (2014). Proposta Fuzzy- Sectur: Modelo de avaliação do potencial turístico 

de um território 

 

 O instrumento objetiva identificar potenciais turísticos de um território ou região, com 

o intuito de auxiliar o planejamento turístico, bem como integrar produtos existentes e 

projetar novos produtos competitivos, além de estabelecer quais recursos e atrações são 

suscetíveis à exploração pelo turismo, assim como as condições de equipamentos, 

infraestrutura, acessibilidade e serviços que determinam o uso e as formas sustentáveis de 

fazê-lo (Leya, 2014).  

 Desse modo, o autor analisa o potencial turístico com base nas inter-relações do 

sistema de turismo em sua totalidade. Assim, o método analisa os recursos naturais, recursos 

culturais, equipamentos turísticos, instalações turísticas, infraestrutura e o mercado turístico. 

Ainda compõe a análise do potencial turístico a demanda em que se observa a estimativa da 

demanda turística, publicidade, marketing, estadia e despesa estimada. 

 Ao se cruzarem os dados da oferta com a demanda turística, gera-se um mapa do 

Potencial Turístico (MPT), potencial este que, conforme afirma Leya (2014), está 

determinado pela capacidade que tem os produtos turísticos de um determinado território em 

satisfazer os gostos e preferências atuais dos visitantes, conforme ilustrado a seguir: 
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Figura 5- Mapa de potencialidade 

 

 

                                

 

 

            

 

 

 

 

 
 

Oferta de Serviços Turísticos 

           Fonte: Leya (2014) 

 

 Apesar de a pesquisa descrever que elementos compõem a análise do potencial 

turístico, Leya (2014) não detalha quais indicadores cada dimensão possui. Contudo, o autor 

estabelece a existência do potencial do local em função do mercado turístico e suas relações 

no que se refere a preferências e necessidades dos turistas. Desta maneira, o modelo trata 

potencial como sinônimo de mercado e expande suas variáveis para além do conceito de 

potencial. 

Logo, não interpreta o potencial como algo que precede, que vem antes, sinalizando 

uma possibilidade. Baseia-se em uma análise endógena com a função de orientar e direcionar 

decisões sobre a oportunidade de determinados segmentos de mercado serem explorados em 

razão do recurso. Assim sendo, o potencial turístico é uma etapa preliminar de um mercado 

turístico, e não o inverso, como estabelece o autor. 

 

2.3.2.3.2 Zimmer y Grassmann (1997) – Avaliação do Potencial de um Território 

 A metodologia proposta está inserida dentro do contexto do programa LEADER – 

Liaisons Entre Activités de Developement de L’Economie Rural, o qual consiste em uma 

iniciativa comunitária concebida para regiões essencialmente rurais, em que vários 

indicadores de desenvolvimento se apresentavam abaixo das regiões essencialmente ou 

medianamente urbanas (Rover & Henriques 2006).  

Assim, o programa dividiu-se em três etapas: LEADER I (ocorrido entre anos de 1991 

e 1994); o LEADER II (1995 e 2001) e o LEADER + (2000 a 2006). A segunda etapa do 

programa desenvolveu um estudo sobre avaliação do potencial de um território, consistindo 
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em um guia que aponta para uma avaliação completa, levando em consideração a oferta, a 

demanda, a concorrência e as tendências de mercado, uma vez que o conjunto desses 

elementos, segundo Zimmer e Grassmann (1997), confirma se o local apresenta potencial de 

desenvolvimento turístico que justifique algum investimento. 

O método apresenta duas fases principais na avaliação do potencial turístico local, a 

análise da situação atual do turismo, abrangendo oferta, demanda, concorrência e tendências 

de mercado, e o diagnóstico, que, quando comparado com os resultados da primeira fase, 

permitirá identificar os pontos fortes e fracos de um território, determinar potenciais e riscos 

e, finalmente, decidir sobre a conveniência de desenvolver o turismo na área (Zimmer & 

Grassmann 1997). 

De forma ilustrativa, a análise do potencial turístico local, conforme a metodologia 

proposta, ocorre da seguinte forma: 

Figura 6- Análise do Potencial Turístico  

 

Fonte: Zimmer y Grassmann (1997) 
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A análise da oferta turística local aborda os seguintes indicadores e dimensões a 

seguir:  

Quadro 20- indicadores da análise do potencial turístico de Zimmer y Grassmann (1997) 

Fatores 

naturais 

Fatores 

socioeconômicos 

Infraestrutura e 

serviços 

disponíveis 

Fatores 

culturais 

Esporte e 

lazer 

Saúde e cura 

Situação 

geográfica e 

tamanho do 

território 

Estrutura econômica 

(importância dos 

vários 

setores de atividade, 

etc.) 

Instalações (água, 

gás, eletricidade, 

processamento de 

resíduos, etc.) 

História Esportes 

aquáticos, 

natação 

Balneologia, 

curas, saúde, 

manter a 

forma, 

revitalização, 

Situação 

geológica e 

clima 

Estrutura 

sociodemográfica 

(pirâmide 

populacional, 

equilíbrio 

migratório, 

distribuição sócio 

profissional, etc.) 

Transportes (redes 

rodoviárias e 

ferroviárias) 

Tradições / 

produtos 

artesanais locais 

Equitação Várias 

terapias, etc. 

  

Água (mar, 

rios, lagos, 

etc.) 

Estrutura política e 

administrativa 

Transporte público Monumentos e 

locais de 

interesse 

Passeios e turismo de 

bicicleta 

Paisagens, 

fauna e flora 

 Serviços 

(comerciais, 

serviços de saúde, 

etc.) 

Locais a visitar, 

visitas guiadas 

Esportes de inverno 

   Entretenimento, 

eventos 

culturais, etc. 

Outras atividades esportivas e 

de lazer 

Alojamento Refeições Possibilidades de organização de conferências e seminários 
Capacidade 

total 

Capacidade total Centros de conferências e salas de exposições 

Repartição da 

oferta de camas 

e alojamento 

Distribuição local de 

restaurantes 

Hotéis que disponibilizam salas para seminários e instalações técnica 

Distribuição 

local de 

alojamento 

Qualidade e preços  

Campings   
Fonte: Zimmer y Grassmann (1997) 

 

Além desses elementos, avaliou-se a demanda em relação ao número de chegadas, 

tempo de estadia e distribuição geográfica dessa demanda. A análise da concorrência 

envolveu a coleta e a análise do máximo possível de informações sobre territórios 

concorrentes existentes e potenciais e tendências de mercado que objetivam antecipar as 

oportunidades e riscos associados às novas expectativas dos vários clientes, a fim de ser capaz 

de criar novos produtos turísticos. 

Nesse sentido, com base na distinção conceitual apresentada pela tese entre os termos 

recurso e atrativo, dividem-se os indicadores do método em: 
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a) Indicadores de recurso: situação geológica, situação geográfica, tradições, artesanato, 

história, mar, rios, lagos, fauna e flora; 

b) Indicadores de atrativo: transportes (redes rodoviárias e ferroviárias), instalações (água, 

gás, eletricidade, processamento de resíduos, etc.) 

c) Indicadores de oferta: serviços (comerciais, serviços de saúde, etc.), distribuição dos 

restaurantes, distribuição dos alojamentos, hotéis que disponibilizam salas para 

seminários e instalações técnicas, centros de conferências e salas de exposições, 

d) Indicadores de mercado: análise da demanda, análise de tendência, análise de 

concorrência, qualidade dos preços. 

Os indicadores utilizados pelo instrumento para a avaliação do índice de potencial 

turístico o definem em função de uma conjuntura de mercado, almejando desenhar produtos e 

serviços que atendam aos anseios dos turistas. Nesse sentido, a compreensão de potencial 

turístico retratado pelo método não converge com a ideia de potencial adotada pela tese, o 

recurso como fundamento do potencial, incorporando elementos para além do próprio 

conceito de potencial, além de não diferir dos outros métodos em que não se percebe o 

potencial como algo anterior à condição do atrativo, oferta e até mesmo o mercado turístico. 

 

2.3.2.3.3 Torres, Martínez & Beserril (2017). Potencial turístico em microdestinos com 

intervenção pública: critérios de valoração 

A proposta metodológica tem como propósito avaliar o potencial turístico de um 

microdestino, funcionando como uma ferramenta de suporte de decisão de gestores públicos 

no Estado do México. O método está estruturado em quatro etapas sequenciais, consistindo a 

primeira na identificação ou inventário dos recursos turísticos disponíveis na localidade; na 

segundo etapa, ocorreu o processo de categorização dos recursos turísticos em grupo com 

características homogêneas.  

 A terceira etapa é a hierarquização e quantificação em função da sua relevância, e a 

quarta etapa é o resultado do índice do potencial turístico do território. Como resultado, a 

avaliação do potencial turístico culminou em seis categorias: Patrimônio Natural e 

Paisagístico, Recursos Históricos e Culturais, Oferta Turística; Competitividade e 

Sustentabilidade e Esfera Econômica e Social e Governança, conforme pode ser visualizado 

no quadro 21 a seguir: 
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Quadro 21- Avaliação de Potencial Turístico em microdestinos com intervenção pública 

PATRIMÔNIO 

NATURAL E 

PAISAGÍSTICO 

RECURSOS 

HISTÓRICOS E 

CULTURAIS 

OFERTA 

TURÍSTICA 

COMPETITIVIDADE E 

SUSTENTABILIDADE 

ESFERA 

ECONÔMICA E 

SOCIAL 

GOVERNANÇA 

Vulcões Eventos Estabelecimentos 

hoteleiros 

Existência de serviços de 

apoio ao turista 

Número de 

habitantes 

Organismo 

público 

responsável pelo 

programa 

Montanhas Monumentos 

históricos 

Salas em suas 

várias categorias 

Taxa de geração de resíduo 

pelo turista 

Gasto médio do 

turista 

Comissão de 

turismo na cidade 

Desertos Costumes Guias de turismo Existência de instituição de 

educação em turismo 

Taxa de 

desemprego 

Programa de 

apoio de criação a 

nova empresas 

Grutas Lendas e festas 

religiosas 

Agência de viagens Conectividade aérea, 

terrestre 

Indicadores 

federais e estaduais 

de investimentos 

públicos e privados 

Inventário de 

sítios históricos e 

culturais e outras 

atrações 

Cavernas Locais históricos Operadores de 

turismo 

Unidade médicas de 

emergência 

Taxa de emprego 

em 

estabelecimentos 

turísticos 

Ações de ativos 

tangíveis de 

conservação 

Parques Nacionais Monumentos 

urbanos 

Percentual de 

ocupação 

 Existência de 

produtos turísticos 

alternativos 

Cuidado com o 

patrimônio 

histórico 

Áreas protegidas Zonas 

arqueológicas 

Permanência média 

do turista 

 Existência de 

marca própria 

Programas de 

promoção de 

atividade 

artísticas e 

culturais 

Lagos Produção e venda 

de artesanato 

Satisfação do 

turista 

 Existência de 

associações de 

prestadores 

turísticos. 

Programa de 

ordenamento 

ecológico local 

 Gastronomia local    Plano público de 

promoção 

turística 

     Plano de 

desenvolvimento 

urbano. 

Fonte: Torres, Martínez & Beserril (2017). 

 

 Entende-se que recurso e atrativo não são sinônimos e que apresentam significados 

distintos, sendo o recurso caracterizado por ser um atributo endógeno do local, enquanto o 

atrativo representa algo criado, estruturado para receber visitantes. Ao aplicar essas distinções 

conceituais em relação aos indicadores da metodologia de Torres, Martínez e Beserril (2017), 

estes se dividem em: 

a) Indicadores de recurso: vulcões, montanhas, desertos, grutas, cavernas, parques 

nacionais, áreas protegidas, lagos, monumentos históricos, costumes, lendas e festas 
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religiosas, locais históricos, zonas arqueológicas, monumentos urbanos, gastronomia 

local; 

b) Indicadores de atrativo: conectividade terrestre, existência de serviços de apoio ao 

turista;  

c) Indicadores de oferta: estabelecimentos hoteleiros, agência de viagens, operadores de 

turismo, unidade médicas de emergência;  

d) Indicadores de mercado: gasto médio do turista, indicadores federais e estaduais de 

investimentos públicos e privados, taxa de emprego em estabelecimentos turísticos. 

 Pelos indicadores utilizados no instrumento, Torres, Martínez e Beserril (2017) 

compreendem o potencial a partir da ideia do mercado turístico, em que a existência do 

potencial é determinada pelos elementos e suas relações. Contudo, potencial, na essência do 

termo, tem como fundamento o recurso, que é a base para o potencial turístico em função dos 

atributos culturais e naturais locais. 

 Logo, a metodologia, ao avaliar o potencial com base na ideia de mercado, não avalia 

o potencial turístico na essência e no real significado do termo, e isso tem implicações no 

planejamento e gestão do turismo, uma vez que há desperdício de potenciais reais do local, 

em função da compreensão errônea do termo, acarretando má utilização do recurso turístico 

com perspectivas competitivas. 

 Desse modo, após a análise das doze metodologias de avaliação de potencial turístico, 

contatou-se uma convergência entre os modelos: a imprecisão do conceito de potencial 

turístico e como divergência os diferentes significados atribuídos ao termo, ora como 

sinônimo de atrativo, ora de oferta, ora de mercado. Os indicadores dos modelos não estão 

associados ao conceito estrito de potencial.  

 Assim, ao entender o potencial turístico em sua essência como algo que precede ao 

atrativo e que está relacionado às características endógenas naturais e culturais do local, em 

que o recurso funciona como base para o potencial turístico e como a matéria-prima para o 

turismo, apresentando-se, a partir dessa percepção, os indicadores que convergem com a ideia 

de recurso apresentada por esta tese: 
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 Característica 

dos modelos 

LENO 

CERRO 

(1992) 

ESPANHA 

PEREZ & 

CRISPÍN 

(2005) 

MÉXICO 

PEREZ ET AL 

(2012) 

MÉXICO 

JÁCOME 

&GARCIA 

(2015) 

EQUADOR 

1. MAMUM 

& MITRA 

(2012). 

ÍNDIA 

BÂTEA (2014). 

ROMÊNIA 

ALMEIDA, 

(2006) 

BRASIL 

MARTÍN, 

RIVERO & 

GALLEGO 

(2013) 

ESPANHA 

CASAL 

(2002) 

MÉXICO 

ZIMMER Y 

GRASSMAN

N (1997) 

ESPANHA 

TORRES, 

MARTÍNEZ & 

BESERRIL 

(2017). 

MÉXICO 

Intenção do 

modelo 

Instrumento de 

tomada de 

decisão no 

contexto do 

planejamento. 

Identificar 

potencial para 

o 

desenvolvimen

to da atividade 

turística 

Anteceder 

estratégia de 

investimento ou 

implementação 

de planos 

operacionais no 

setor. 

Determinar o 

potencial 

turístico com 

base no 

planejamento 

sustentável do 

espaço andino. 

Auxiliar a 

tomada de 

decisão para 

otimizar a 

infraestrutura 

de serviços.  

Criar imagem 

precisa dos 

atrativos 

turísticos 

regionais.  

Identificar o 

potencial 

turístico em 

localidades 

receptoras. 

Medir com 

precisão o 

potencial de cada 

núcleo de 

Cárceres para 

explorar o 

turismo rural.  

Auxiliar o 

planejamento e 

o desenho de 

serviços 

alternativos 

Avaliar o 

potencial 

turístico em 

áreas rurais. 

Ferramenta de 

suporte de 

decisão de 

gestores 

públicos.  

Aspectos 

avaliados 

Recurso 

Natural: Sim 

Recurso 

Cultural: Sim 

Infraestrutura: 

Sim  

Demanda: Não 

Recurso 

Natural: Sim 

Recurso 

Cultural: Não 

Infraestrutura: 

Sim  

Demanda: Não 

Recurso Natural: 

Sim 

Recurso 

Cultural: Sim 

Infraestrutura: 

Sim  

Demanda: Não 

Recurso 

Natural: Sim 

Recurso 

Cultural: Sim 

Infraestrutura: 

Sim  

Demanda: Não 

Recurso 

Natural: Não 

Recurso 

Cultural: Não 

Infraestrutura: 

Sim 

Demanda: Não 

Recurso Natural: 

Não 

Recurso 

Cultural: Sim 

Infraestrutura: 

Sim 

Demanda: Não  

Recurso Natural: 

Sim 

Recurso 

Cultural: Sim 

Infraestrutura: 

Sim 

Demanda: Não 

Recurso Natural: 

Sim  

Recurso 

Cultural: Sim 

Infraestrutura: 

Sim 

Demanda: Não 

Recurso 

Natural: Sim 

Recurso 

Cultural: Não 

Infraestrutura: 

Sim  

Demanda: Não 

Recurso 

Natural: Sim  

Recurso 

Cultural: Sim 

Infraestrutura: 

Sim 

Demanda: Sim 

Marketing: Sim 

Competitividad

e: Sim 

Recurso Natural: 

Sim  

Recurso 

Cultural: Sim 

Infraestrutura: 

Sim 

Demanda: Sim 

Competitividade: 

Sim 

Significado de 

potencial 

apresentado 

pelo 

instrumento 

Potencial que 

inclui atrativo  

Potencial que 

inclui atrativo  

Potencial que 

inclui atrativo  

Potencial que 

inclui atrativo  

Potencial que 

inclui oferta  

Potencial que 

inclui oferta 

Potencial que 

inclui oferta 

Potencial que 

inclui oferta 

Potencial que 

inclui oferta 

Potencial que 

inclui mercado  

Potencial que 

inclui mercado 

 

Indicadores de 

recurso dos 

instrumentos 

analisado 

Recursos 

naturais, 

Gastronomia, 

Folclore, 

artesanato e 

Festividades; 

 

Unidades 

geomorfológic

as, vegetação, 

floresta, Rios, 

Lagos, 

paisagem, 

Reserva da 

biosfera, áreas 

naturais, 

parque 

nacional, flora, 

Barrancos, 

desfiladeiros, 

rios, córregos, 

Vulcões, 

montanhas 

Repressões, 

mirantes, rochas, 

cavidades, 

cavernas, 

cachoeira, lagos, 

lagoas, reserva 

Sistemas 

hídricos, 

altitude e 

reservas 

naturais; 

 

Terreno 

geográfico, 

feiras e 

festivais 

Relevo, recursos 

hídricos, fator 

climático, 

componentes 

biogeográficos, 

monumentos e 

conjuntos 

arquitetônicos, 

sítios 

arqueológicos 

Naturais, 

histórico-

culturais, 

manifestações 

populares; 

 

Recursos 

naturais, rede 

hidrográfica, 

altitude, 

biodiversidadealt

itude, flora, 

conforto térmico, 

recurso cultural; 

 

Fauna, flora, 

praias, rios, 

lagos, cascatas; 

Situação 

geológica, 

situação 

geográfica, 

tradições, 

artesanato, 

história, mar, 

rios, lagos, 

fauna e flora; 

Vulcões, 

Montanhas, 

Desertos, Grutas, 

Cavernas, 

Parques 

Nacionais, 

Lagos, Áreas 

protegidas, lagos, 

Monumentos 

históricos, 

Costumes, 

Quadro 22 -  Quadro Síntese dos indicadores e metodologias de avaliação de potencial Turístico 
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Fonte: Elaboração Própria (2019) 

balneário, 

cascatas, praia, 

costa, baía; 

 

da biosfera, 

rituais, feiras, 

monumentos, 

celebrações, 

sítios 

arqueológicos, 

expressões 

culturais; 

 

Lendas e festas 

religiosas, Locais 

históricos, Zonas 

arqueológicas, 

Monumentos 

urbanos, 

Gastronomia  
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 2.3.2.3 Potencial turístico como sinônimo de Potencial  

 Potencial, na essência do termo, reflete a ideia de projeção, prospectivas futuras, ou 

seja, algo que não foi pensado e preparado para o turismo. Contudo, o conjunto de 

metodologias analisadas descreve o potencial a partir de algo pronto, estruturado. Os autores 

que trabalham com esses modelos fazem confusão com o termo e, por isso, incorporam, em 

seus indicadores, elementos que estão fora do conceito de potencial como sinônimo de 

potencial.  

 Os estudos não se preocupam em realizar a distinção conceitual dos termos recurso e 

atrativo e seu uso correto nos estudos de potencial turístico, o que implica o conhecimento e a 

prática do planejamento turístico. Os métodos examinados trazem a ideia de potencial 

turístico como sinônimo atrativo, oferta e mercado, todavia, não trazem o significado de 

potencial em seu sentido etimológico. 

 Tratar da etimologia do termo potencial turístico é entendê-lo como resultado da 

singularidade dos recursos endógenos, sejam naturais ou culturais, que condicionam e são a 

base para este potencial. Nesse sentido, a identificação do potencial turístico é anterior à 

formatação de atrativos, oferta e mercados turísticos, com o intuito de direcionar e respaldar 

ações de planejamento e direcionar decisões de gestores e investimentos no setor. 

 Com base nessa percepção, identificou-se o gap da pesquisa, a ausência de métodos de 

avaliação de potencial turístico que analisem o potencial como sinônimo de potencial, ou seja, 

com base na essência do conceito. A proposição de um instrumento nesta perspectiva 

permitirá uma avaliação empírica concreta em relação às possibilidades competitivas que um 

recurso apresenta para ser explorado pelos destinos. 

 Além do mais, o instrumento auxiliaria a reduzir a subjetividade dos recursos 

endógenos, como também evidenciaria seu caráter objetivo no que se refere ao que tem de 

concreto no lugar, orientando potenciais reais a serem desenvolvidos pelo turismo. Nessa 

perspectiva, detalhar-se-á, a seguir, a demarcação conceitual de potencial turístico por meio 

da proposição de uma estrutura referencial de avaliação de potencial turístico de um destino, 

com base em seus recursos endógenos. 
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3. Metodologia 
 

“Os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros que entram no navio sem 

timão nem bússola, nunca tendo certeza do seu destino.” 
Leonardo da Vinci 

 

3.1 A Ciência e o Conhecimento Científico 

 

Ciência, do ponto de vista etimológico, provém do latim, SCIENTIA, que, por sua 

vez, provém de scire, o qual quer dizer “aprender” ou “conhecer”. Todavia, tal definição não 

é suficiente para responder ao que é ciência (Ferrari 1982). Entendida como uma forma 

especial de compreensão da realidade, a ciência é um conhecimento racional, portanto, 

reflexivo, sustentado em uma lógica coerente, além de ser uma atividade humana, cujo 

método e sistemática permitem romper o mundo das aparências ao produzir o conhecimento. 

(Breitbach 1988; Ferrari 1982).  

Em termos globais, a ciência tem, por finalidade, desvendar fenômenos ainda 

desconhecidos e ampliar a compreensão acerca dos fenômenos já conhecidos. Cabe a ela 

também descobrir novos fatos e influenciar novas realidades, o que exige a incorporação de 

novos saberes científicos e permanente apropriação de seus métodos e estratégias de pesquisa 

científica.  

A natureza da ciência propõe-se a explicar suas dimensões compreensiva e 

metodológica. A dimensão compreensiva remete à descrição, interpretação, explicação e 

verificação exata do fenômeno investigado, e a dimensão metodológica corresponde ao 

processo de manipulação dos fenômenos pesquisados (Ferrari 1982). Além disso, “a ciência 

no mundo tem várias tarefas a cumprir, o que significa que o papel da ciência é múltiplo” 

Ferrari (1982, p. 3). 

Em razão da multiplicidade de funções, compete à ciência: conceder explicações em 

termos de finalidade ou de interesse, expandir e melhorar o conhecimento, encontrar novos 

fatos ou fenômenos e estabelecer certo tipo de controle sobre a natureza, além do 

aproveitamento material. Assim, a ciência não se limita a apenas uma visão particular, 

configura-se como uma sistematização de conhecimentos, um conjunto de proposições 

logicamente correlacionadas acerca de certos fenômenos que se almeja estudar.  

Ao buscar por novas descobertas, o homem é direcionado aos caminhos do 

conhecimento, e, nesse aspecto, Martins e Theóphilo (2009) relatam a existência de quatro 

tipos de conhecimento, cada um subordinado ao tipo de apropriação que o homem faz da 

realidade: o conhecimento vulgar (ou senso comum), o filosófico, o teológico e o científico.  

https://www.pensador.com/autor/leonardo_da_vinci/
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O conhecimento vulgar (senso comum ou popular) é valorativo e fundamenta-se em 

estados de ânimos e emoções. Adquirido por pessoas na vida cotidiana, ampara-se na 

experiência vivida ou transmitida por outras pessoas. Em função da observação dos 

fenômenos, o senso comum ocorre desligado de pesquisas, estudos ou reflexões. É um 

conhecimento limitado, incoerente e impreciso, em determinadas situações, por não se 

preocupar com o todo. Ainda assim, Martins & Theóphilo (2009) relatam que o conhecimento 

popular é a base para o científico, por existir antes de o homem imaginar a existência da 

ciência e por levá-lo à reflexão.  

O conhecimento filosófico tem como essência a capacidade de reflexão do homem e, 

por instrumento exclusivo, o raciocínio.  Dado que a ciência não é suficiente para elucidar o 

sentido geral do universo, o homem se esforça para esclarecer por meio da filosofia, 

transpassando os limites da ciência, para captar a realidade em sua totalidade e estabelecer 

uma concepção geral do mundo. 

O conhecimento teológico é produto da fé humana na existência de uma entidade 

divina, e o conhecimento científico é resultado de investigação metódica e sistemática da 

realidade. Transcende fatos, fenômenos, analisando-os para descobrir suas causas, aplicam-se 

métodos, realizam-se análises, classificações e comparações (Martins & Theóphilo 2009). 

Portanto, o conhecimento científico se diferencia dos demais não pelo seu objeto de estudo, 

mas pela forma como é obtido e, por tão razão, apresenta critérios que o orientam (Theóphilo 

1998). 

Nessa perspectiva, Demo (1995) descreve os critérios do conhecimento científico 

como: 

 Coerência: relaciona-se à propriedade lógica, ou seja, a ausência de contradição, 

argumentação estruturada, corpo teórico sistemático e desdobramento do tema de 

modo progressivo e disciplinado, com o intuito de atingir uma dedução lógica de 

conclusões; 

 Consistência: capacidade de resistir às argumentações contrárias e de manter a 

atualidade das argumentações contra o tempo; 

 Originalidade: é inventiva, baseada na investigação criativa; 

 Objetivação:  tentativa não exaustiva de descobrir a realidade social como é, e não 

como gostaria que fosse; 

 Qualidade Formal: propriedade lógica e instrumentação técnica da investigação com 

base nos modelos acadêmicos e marcos fundamentais do processo científico; 
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 Qualidade Política: relevância do problema levantado pela pesquisa para responder às 

demandas de uma realidade social, refere-se sobre os conteúdos tratados. 

 

No conhecimento científico, é possível a realização de novas verificações, novos 

resultados científicos. Novos conhecimentos decorrem também do processo de reflexão em 

que surgem os conceitos, os quais assumem relevância dentro de um processo metodológico, 

uma vez que contribuem para o desenvolvimento de pesquisas, bem como na construção de 

teorias. 

 

3.2 A relevância do Conceito e a Pesquisa Conceitual 

O processo do conhecimento visa a transcender a aparência dos fenômenos. Assim, 

Breitbach (1988) ressalta que, do movimento de ir e vir entre o fenômeno e sua essência, 

resulta a obtenção do conceito. “Formular um conceito significa dizer que se teve acesso à 

essência do objeto, a partir do que podem ser percebidas as leis do movimento do real, seus 

desdobramentos, sua estrutura interna” (Breitbach 1988, p. 122). 

“Os conceitos são palavras que expressam uma abstração intelectualizada da ideia de 

um fenômeno ou objeto observado” (Martins & Theóphilo 2009, p.33). São estruturas lógicas 

que se estabelecem de acordo com um sistema de referência e formam parte dele (Breitbach 

1988; Ferrari 1982). São unidades de pensamento estabelecidos para evidenciar uma 

determinada espécie de fenômeno, bem como são considerados como instrumentos de 

trabalho do cientista, ou, ainda, como termos técnicos do vocabulário da ciência (Ferrari 

1982). 

O conceito é o ponto de partida de observação, uma vez que designa aquilo que, num 

primeiro momento, não é perceptível, contudo, paulatinamente, vai sendo explicado à medida 

em que a realidade fenomênica se apura. Sua elaboração, conforme Martins e Theóphilo 

(2009) explicam, é um processo que envolve abstração, generalização, uma vez que isola 

aspectos, características ou propriedade de determinados objetos, sujeitos ou acontecimentos. 

Embora sua formulação ocorra em uma etapa avançada do processo de conhecimento, 

não significa dizer que seja a última, dado que se trata de um processo que faz e se refaz 

permanentemente e está presente na mente do pesquisador a partir dos momentos iniciais da 

pesquisa, ainda que de forma implícita. (Breitbach 1988; Martins & Theóphilo 2009).  

O processo de conceituação funciona como um elo fundamental na ciência, bem como 

consiste em ajustar o termo mais adequado capaz de exprimir, por meio do seu significado, o 
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que realmente ocorre na realidade. Assim, Ferrari (1982) adverte que, quando um conceito é 

definido de modo imperfeito, o progresso da pesquisa se vê ameaçado, e nenhum campo de 

investigação pode alcançar a categoria de científica. “Daí a necessidade dos conceitos terem 

apropriada definição com instância empírica e consenso suficiente, a fim de que a 

terminologia possa ser entendida e empregada da mesma forma por outros estudiosos da 

disciplina” (Ferrari, 1982, p. 95).  

Todavia, cabe pontuar que, por serem símbolos da comunicação científica, os 

conceitos, amiúde, podem ser objetos de inconsistências, decorrentes do desconhecimento de 

todos os componentes, elementos ou dimensão do conceito. Além disso, Ferrari (1982) 

enfatiza que: 

 

A limitação do emprego do conceito se agrava quando: 1) é traduzido para outra 

língua, porque não existem em todas as línguas os mesmos termos para compartilhar 

a mesma experiência; 2) um mesmo conceito pode significar coisas diferentes, 

quando são colocadas em sistemas de referências diversos; 3) dentro de uma mesma 

disciplina o conceito recebe vários significados, isto porque pode se referir a 

fenômenos diferentes ou a um mesmo fenômeno que no seu desenvolvimento 

histórico vem incorporando novos significados como no caso do termo “sistema; 4) 

diversos termos podem se referir ao mesmo fenômeno, não obstante que na ciência 

não se admite sinônimos, assim, por exemplo, alguns tratadistas utilizam 

indiferentemente os termos “uso”, “utilidade”, “propósito”, “motivo”, “intenção”, 

“finalidade” como sinônimos de “função”.  (Ferrari 1982, p. 96). 

 

Desse modo, para que executem seu papel na construção do conhecimento científico, é 

pertinente que seus atributos essenciais e suas definições sejam analisados periodicamente, 

almejando o contínuo aprimoramento. Os conceitos, conforme Fernandes et al (2011), mudam 

com o tempo e não devem ser considerados como um produto finalizado.  

Nesse sentido, novas alternativas podem emergir no emprego ou abandono do 

conceito, uma vez que os significados podem mudar em vista de que a ciência volta a 

redefini-los na medida em que novos conhecimentos se acumulam. Nessa lógica, no intuito de 

melhorar a sua compreensão, a revisão dos atributos do conceito e a sua decomposição em 

suas partes constituintes com o intuito de melhorar a sua compreensão pode envolver também 

a análise conceitual, processo que examina os elementos básicos que compõem um 

pensamento, ideia ou noção (Xin, Tribe e Chambers 2013; Fernandes et al 2011).  

Na ótica de Xin, Tribe e Chambers (2013), a pesquisa conceitual se caracteriza como 

uma estratégia particular de pesquisa situada no paradigma subjetivista/interpretativista, com 

possibilidade de engajamento crítico, podendo apresentar algum elemento do engajamento 
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empírico. Esse tipo de pesquisa não apenas tenta rever questões históricas de conceito, mas 

procura realizar esclarecimentos e análise do uso do conceito. 

Logo, este tipo de pesquisa estimula uma revisão sistemática de conhecimentos 

relevantes, cujo foco está no esclarecimento sistemático do conceito, a história deste, sua 

origem e o desenvolvimento e igualmente sobre seu uso, esclarecimento e sua diferenciação 

(Dreher 2003). Todavia, como estratégia de pesquisa no campo do turismo, a pesquisa 

conceitual é insuficientemente explorada, o que não significa dizer que não ocorra (Xin, Tribe 

& Chambers 2013). 

A análise de artigos para estimar a quantidade e as tendências da pesquisa conceitual 

no turismo, realizada por Xin, Tribe e Chambers (2013), utilizou o banco de dados da 

CABABS (www.leisuretourism.com) para mineração de dados no período de 1981 a 2010. 

Assim, constatou-se que a pesquisa conceitual pura (envolvendo apenas a análise de conceito) 

corresponde a 4,03% de um total de 50.598 trabalhos.  

A pesquisa conceitual pode proporcionar saltos imaginativos, criativos e inovadores 

aos conteúdos, podendo ser o real oxigênio da produção de novos conhecimentos, 

desenvolvendo, ainda – quando criativa – novos conceitos, reinterpretando os existentes. 

Nesta perspectiva, esta tese de doutoramento utiliza a pesquisa conceitual como uma forma de 

analisar o conceito de recurso e atrativo turístico, no que se refere ao uso e à aplicabilidade do 

termo na literatura do turismo, além de refletir quanto à essência do conceito.  

A finalidade de realizar essa diferenciação entre os termos à luz da ciência foi 

evidenciar que ambos não correspondem ao mesmo fenômeno, permitindo identificar que o 

recurso turístico é a matéria-prima do turismo, fundamenta a formatação de atrativos. Além 

disso, essa diferenciação foi fundamental, uma vez que esses elementos incidem na avaliação 

de potencial turístico.  

Analisar o conceito de potencial turístico permite identificar como acontecia seu uso e 

os diferentes significados e conotações ao termo. Entender os termos recurso turístico, 

atrativo turístico como aspectos diferentes, incide também no correto entendimento da 

expressão potencial turístico, facilitando a proposição de um instrumento de avaliação que 

reúna atributos correspondentes ao conceito de potencial turístico em seu sentido etimológico, 

ou seja, potencial enquanto potencial, possível, mas não realizado.  
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3.3 O Modelo Conceitual como instrumento do Conhecimento Científico 

O significado da palavra modelo remete à representação de alguma coisa. Reproduzem 

os principais aspectos visuais ou a estrutura de uma coisa que está sendo modelada, 

convertendo-se em uma cópia da realidade, sendo considerados fundamentais na atividade 

científica, além de instrumentos críticos da ciência moderna (Morrison & Morgan 1999; 

Torres & Vasconcelos 2015). 

A função de um modelo é a capacidade de representar o mundo em que podem ser 

utilizados para simplificar fenômenos complexos, ajudando a visualizar entidade abstratas e 

servindo de apoio à interpretação de resultados experimentais. Os modelos funcionam de 

diversas maneiras dentro das ciências como instrumentos para a explicação de fenômenos, 

auxiliando seu entendimento, tanto abstrato quanto aplicado (Rosária 2006; Gierre 1999; 

Vosniadou 1999). 

Morrison e Morgan (1999) descrevem sobre o papel autônomo dos modelos 

científicos, como agentes autônomos, uma vez que são parcialmente independentes de ambas 

as teorias e do mundo que têm esse componente autônomo e, portanto, podem ser usados 

como instrumentos de exploração de ambos os domínios. Sobre o aspecto autônomo dos 

modelos científicos, Rosária (2006) justifica essa autonomia em razão de quatro aspectos: 

 O processo de construção dos modelos: os modelos se constituem a partir da soma de 

elementos tanto da realidade modelada como da teoria, bem como outros elementos 

externos a eles.  A construção do modelo implica simplificações e aproximações que 

têm que ser decididas, independente de requisitos teóricos ou de condições de fatos; 

 A função do modelo:  os modelos são instrumentos que adotam formas diferentes e 

têm muitas funções diferentes. Como instrumentos, são independentes da coisa sobre a 

qual operam, entretanto, relacionam-se de alguma forma; 

 O poder de representação dos modelos: funcionam não apenas como instrumentos, 

mas também ensinam algo sobre o que representam. Ou seja, funcionam como uma 

ferramenta de investigação; 

 A aprendizagem: a aprendizagem ocorre no momento do processo, na construção e na 

utilização do modelo. Morrison e Morgan (1999) detalham que, quando se constrói um 

modelo, cria-se um tipo de estrutura representativa, desenvolve-se uma forma 

científica de pensar. Por outro lado, quando se utiliza um modelo, aprende-se sobre a 

situação representada pelo mesmo. 
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 Os modelos são inerentes à produção, à divulgação e à aceitação do conhecimento 

gerado pela ciência, atuando como ponte entre a teoria científica e a realidade. Ademais: 

 

A construção do modelo é um processo e os modelos são o produto. Modelos 

conceituais são considerados representações de “sistemas brancos”. Sistemas podem 

estar conformados por palavras, números, desenhos, programas, ações e imagens, 

constituintes todos da comunicação científica. (Mazaro 2006, p.132). 

 

Apesar de os modelos serem relevantes para a construção do conhecimento, Rosária 

(2006) afirma que os textos científicos raramente descrevem como ocorre a construção dos 

modelos. Nesse sentido, a autora detalha que esse fato pode gerar a interpretação de que não 

existem regras gerais para a construção de um modelo. Além disso, uma das habilidades 

essenciais para alguém construir um modelo é a criatividade, uma vez que pode ser 

considerada também como uma arte (Morrison e Morgan 1999). 

A construção de modelos segue um processo regular e sem grandes variações quanto 

ao método, variando seu conteúdo, obviamente condicionado pelo objeto de sua elaboração e 

delimitado pelo espectro da realidade que se pretende retratar ou interpretar em termos 

abstratos. A Figura 6 ilustra a dinâmica do processo de elaboração de um modelo: 
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Figura 7- Processo de construção de um modelo 

 

Fonte: Justi y Gilbert (2002a) 

 

 Martins & Theophilo (2009) descrevem as etapas para a construção de um modelo, 

compreendidas em cinco aspectos a seguir: 

 Conceitualização: uso de teorias que possam auxiliar a esclarecer o fenômeno que está 

sendo representado; 

 Modelagem: processo de lapidação e enriquecimento por meio da formação de 

representações mais simples e eficazes. Processo de estabelecer associações ou 

analogias com estruturas teóricas previamente desenvolvidas; 
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 Solução do modelo operacional: interdependência entre o modelo operacional do 

sistema e a solução obtida ou desejada; 

 Implementação: adoção dos resultados obtidos pela solução do modelo operacional. 

Deve ser um processo contínuo ao longo de todas as fases do fluxo do trabalho; 

 Validação: capacidade de explicação e previsão do modelo. Indicadores de eficácia 

das etapas de conceitualização, modelagem, solução e implementação.  

 Nessa perspectiva, esta tese tem a finalidade de demarcar o conceito de potencial 

turístico de forma mais precisa e discriminada, por meio da proposição de uma estrutura 

referencial de avaliação de potencial turístico de um destino com base em seus recursos 

endógenos. Desse modo, para a estruturação do modelo, utilizou-se de estratégias e técnicas 

de pesquisa detalhadas a seguir. 

 

3.4 Ferramentas e Técnicas de Investigação 

Para o desenvolvimento desta tese, adotou-se como abordagem a pesquisa qualitativa, 

uma vez que possibilita que um fenômeno possa ser mais bem compreendido no contexto em 

que ocorre e do qual faz parte, devendo ser analisado em uma perspectiva integrada (Godoy 

1995). Essa abordagem possibilitou, para a pesquisa, uma melhor compreensão dos eixos 

teóricos centrais desta tese (recurso turístico, atrativo turístico e potencial turístico), o que 

auxiliou a entender esses conceitos e sua aplicação nos estudos do turismo por meio da 

pesquisa conceitual.   

Com a finalidade de se chegar à compreensão e à aplicação dos conceitos na área do 

turismo, utilizou-se da pesquisa bibliográfica, consultando-se livros e artigos referentes aos 

três temas centrais desta tese, com o intuito de encontrar o gap da pesquisa. Ao identificá-lo, 

então, iniciou-se o delineamento do modelo de avaliação de potencial turístico de destino.  

Para a elaboração do modelo de avalição proposto com a pesquisa, utilizou-se como 

técnica de coleta de informações o Focus Group, conhecido também como entrevista profunda 

em grupos ou reunião de grupos, estratégia de pesquisa que se difundiu no campo das ciências 

sociais, iniciando pelo campo da política, reverberando progressivamente pelos diversos 

segmentos da pesquisa social. (Martins & Theóphilo 2009; Trad 2009). 

Esse tipo de abordagem enfatiza a necessidade de considerar o olhar de diferentes 

sujeitos e contextos sociais sobre os quais incidem o fenômeno avaliado (Morgan 1997). Sua 

finalidade é congregar informações detalhadas sobre um tópico específico a partir de um 

grupo de participantes selecionados. Além disso, apresenta como propósito um caráter mais 
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específico, como focalizar a pesquisa e formular questões mais precisas de investigação; 

auxiliar na elaboração de instrumento de pesquisa experimental e quantitativa, além de 

desenvolver hipóteses de pesquisa para estudos complementares (Morgan 1997; Trad 2009).  

Para o refino e o aperfeiçoamento do instrumento, aplicou-se o método Delphi, uma 

técnica de investigação que permite reunir um conjunto de opinião de especialistas, separados 

geograficamente, com a finalidade de obter resultados de temas complexos e abrangentes. É 

uma técnica de projeção de cenários, dada a sua finalidade e suas origens em prospecção. 

(Marques e Feitas 2018; Rozados 2015). 

Esta técnica permite que cada especialista possa levar à discussão geral a ideia que tem 

sobre o tema debatido, a partir de sua área de conhecimento, podendo tomar vantagens 

decisivas para a definição do método de pesquisa. Assim, o método consiste nas seguintes 

etapas: Escolha do grupo de especialistas; Construção do questionário 1; Envio do 

questionário 1; Recebimento das respostas do questionário 1; Análise qualitativa e 

quantitativa das respostas; Construção e envio do questionário 2 com feedback; Envio das 

seguintes rodadas de questionário, intercalado com as respectivas análises; Final do processo 

e escrita do relatório final (Rozados 2015). 

 Como forma de permitir uma maior precisão ao instrumento desenvolvimento, 

associaram-se as demais técnicas à realização de um painel com especialistas, técnica de 

caráter coletivo capaz de tratar questões envolvidas com o objetivo da pesquisa. A 

especialidade de seus integrantes refere-se aos ambientes ou a situações de interesse para a 

pesquisa (Farias, Pinheiro & Lima 2013). De forma ilustrativa, o desenvolvimento da 

pesquisa compreendeu os seguintes passos: 

 

 

 



 
 

95 
 
 

Figura 8- Desenvolvimento Metodológico da Tese 

 

 

 PESQUISA CONCEITUAL 

Conceito de Recurso 
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Potencial Turístico 
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Potencial Turístico 

Gap da pesquisa: 

Proposição de um modelo de avaliação de Potencial Turístico 

de Destinos que avalie potencial como sinônimo de potencial. 

 

Realização de Grupos Focais para desenhar o 
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Processo de Qualificação da Tese 

Devolutiva, análise, modificação e refinamento do 

instrumento. 

Realização de Painel com especialistas. 
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Destinos. 

Validação do Modelo. 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 
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3.5 Proposição do Modelo de Potencial Turístico de Destinos e seleção de seus 

indicadores 

 O desenvolvimento do modelo iniciou-se com a realização da distinção conceitual dos 

termos recurso e atrativo. Para isso, recorreu-se ao levantamento bibliográfico dos temas, 

tanto em livros da área, em plataformas científicas (Plataforma Cappes, Scielo, Science 

Direct, Google Acadêmico), bem como em plataformas não científicas. Tal levantamento 

constatou a ausência de material que abordasse os assuntos do ponto de vista conceitual. 

Observaram-se definições pontuais em relação à abordagem do termo recurso turístico, bem 

como a tratativa do termo recurso como sinônimo de atrativo, atestando a negligência no 

tratamento do vocábulo por parte dos acadêmicos do turismo. 

A mesma constatação ocorreu ao investigar o termo atrativo turístico. Recorreu-se à 

mesma base de dados, conforme acima detalhado, bem como a livros da área, verificando-se 

divergências conceituais, falta de consenso entre os pesquisadores sobre o termo, além da 

desatenção para com o mesmo.  

A dificuldade de referências bibliográficas foi uma característica no tocante ao termo 

potencial turístico. Com o desenvolvimento da pesquisa, constatou-se que, no Brasil, dois 

autores (Almeida 2006; Araújo 2010) aprofundaram-se na discussão conceitual do que vem a 

ser potencial. Resultado da sua tese de doutorado, Almeida (2006) propôs uma metodologia 

de avaliação de potencial turístico de localidades receptoras, que, para a construção do seu 

método, baseou-se em outras metodologias que avaliavam recursos turísticos, atratividade e 

atrações turísticas. 

Mesmo apresentando um instrumento de avaliação de potencial turístico, chamando 

atenção para o correto significado de potencial turístico e como sua errada compreensão tem 

implicações no planejamento, o autor não compreende o significado do termo no sentido 

etimológico e descreve o potencial turístico associado a facilidades de acesso, existência de 

atrativos ou equipamentos e/ou serviços de entretenimento, entendendo-o como sinônimo de 

oferta turística.  

A outra pesquisa, intitulada “Potencialidades: considerações preliminares acerca da 

pesquisa, ensino e estudo”, autoria de Ana Maria Matos Araújo, realizada no ano de 2010, 

caracteriza-se por um estudo aprofundado em relação à abordagem do termo potencial 

turístico, definições e como deveria ser entendido o sentido de potencial turístico. 

Nessa perspectiva, Araújo (2010) chama a atenção para a escassez de referências sobre 

o tema, além de pontuar como o termo se encontrava impreciso na literatura, ficando omissa 
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sua definição. Apesar disso, teceu suas considerações para uma acepção de potencial turístico 

à luz da geografia, definindo-o em relação às características próprias dos lugares e regiões.  

Excetuando estas duas pesquisas, constatou-se a falta de referências em livros e artigos 

em plataformas científicas que fundamentassem, teórica e conceitualmente, o assunto, 

recorrendo-se, por tal razão, ao Google convencional, do qual se obteve um número maior de 

trabalhos que versavam sobre o tema Potencial Turístico.  

Identificadas as pesquisas, constataram-se dois aspectos no que se refere à temática de 

potencial turístico: os artigos romenos abordam a temática de potencial turístico do ponto de 

vista conceitual, e os trabalhos de língua espanhola abordam potencial turístico no que 

concerne à metodologias de avaliar potencial turístico.  

Em relação aos métodos de avaliação de potencial turístico analisados (Mamum & 

Mitra 2012; Bâtea 2014; Almeida 2006; Leno Cerro 1992; Martín, Rivero & Gallego 2013; 

Pérez, & Crispín 2005; Torres, Martínez & Beserril 2017; Pérez, Solís, Hernández, Caretta & 

González 2012; Leya 2014; Casal 2002; Jácome & Garcia 2015), o potencial turístico é 

concebido a partir da estruturação dos destinos, ou seja, quanto mais estruturado um local, 

maior será seu potencial.  

Tal constatação pode ser justificada mediante a seguinte análise: o recurso turístico é 

um componente de análise do potencial turístico. Todavia, como alguns autores (Formica & 

uysal 2006; Mamum & Mitra 2012; Almeida, Simões & Melo 2014; Bâtea 2014) 

compreendem o recurso turístico como sinônimo de atrativo turístico, muito dos indicadores 

utilizados nesses instrumentos foca em elementos de infraestrutura do destino, o que não 

traduz necessariamente a ideia de potencial turístico. 

Nesse aspecto, a distinção entre os termos recurso e atrativo caracterizou-se como 

fundamental no entendimento de potencial turístico. Recurso e atrativo não correspondem à 

mesma coisa e precisam ser investigados explorados à luz da ciência. O recurso compreende a 

matéria-prima do destino, ou seja, seus elementos naturais e/ou culturais, e o atrativo 

corresponde àqueles produtos turísticos já estruturados para sua oferta a visitantes e turistas. 

O potencial turístico precede ao atrativo e é definido pelos atributos endógenos de um 

lugar ainda não preparado para o consumo turístico. Logo, as definições e instrumentos de 

avaliação de potencial turístico não analisam o fenômeno em relação à essência etimológica 

do termo potencial. Nesse aspecto, identificou-se o gap da pesquisa: a ausência de métodos de 

avaliação de potencial turístico de destino que analisem o potencial como sinônimo de 
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potencial, ou seja, levando em consideração as características endógenas que qualificam o 

lugar.  

Após a identificação da lacuna, iniciou-se a elaboração do método de avaliação de 

potencial turístico com base nos recursos endógenos. Para isso, além da análise dos métodos 

avaliados no âmbito desta pesquisa, ocorreu a realização de grupos focais, os quais ocorreram 

com a participação dos alunos do PPGTUR – Programa de Pós-Graduação em Turismo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, etapa que antecedeu o processo de 

qualificação da tese. 

O primeiro esboço conceitual da metodologia resultou de quatro grupos focais, e, 

mesmo diante da identificação da lacuna da pesquisa, a ideia inicial do significado de 

potencial turístico (à época) convergia com a ideia dos demais autores, listados acima, no 

sentido de que, quanto mais estrutura o destino apresenta, maior o potencial, entendimento 

este fruto da falta de amadurecimento da temática. 

Inicialmente, a metodologia que serviu de norte para a condução do grupo focal foi a 

proposta metodológica de Iatu & Bulai (2011). Na ocasião, entregou-se aos participantes uma 

folha com quatro dimensões: Recurso Natural, Recurso Cultural, Infraestrutura Turística e 

Infraestrutura, convidando-os a citarem elementos que remetessem às respectivas dimensões. 

Com os resultados, buscou-se agrupar os indicadores em dimensões homogêneas.  

Finalizada esta primeira etapa, optou-se por agregar a dimensão demanda ao 

instrumento, uma vez que os demais métodos de avaliação de potencial tinham um foco maior 

na oferta, e poucos correlacionavam a oferta e a demanda como condição de análise de 

potencial turístico. Nesse sentido, convergindo com as leituras relacionadas a fatores 

motivacionais da demanda, incorporou-se a dimensão demanda subdividida em duas 

categorias: Mercado e Motivação. 

Para essa nova dimensão, realizou-se um total de seis grupos focais, com cinco 

pessoas em três deles e quatro pessoas nos demais, totalizando 27 pessoas. Apresentou-se o 

resultado à orientadora da pesquisa, que não concordou com ele, motivo pelo qual ela 

intercedeu por realizar modificações no instrumento, uma vez que abordávamos potencial 

turístico de destinos com foco nos recursos endógenos, partindo da distinção do conceito entre 

recurso, atrativo e potencial turístico. 

Em razão dessa linha de raciocínio, excluíram-se as dimensões relacionadas à 

infraestrutura turística e geral, uma vez que esses elementos não são condições de estimar 

potencial no que se refere à essência do conceito. Além desta mudança, condensaram-se os 
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indicadores em dimensões homogêneas, culminando no desenho de duas dimensões do 

instrumento: oferta e demanda. 

A oferta compreendeu os Recursos Naturais (Recursos Hídricos; Biodiversidade; 

Geodiversidade – variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos geradores 

de paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que constituem a 

vida na terra – e o Clima) e os Recursos Culturais (acontecimentos históricos que se referem a 

um momento forte na história de uma região, seja pela existência de marcas, vestígios de 

fatos- gastronomia e questões étnicas que se relacionam a um povo ou grupo de cidadãos que 

têm vários elementos em comum, seja em relação a sua cultura, história, língua, caraterísticas 

físicas, valores e outros aspectos).  Nessa lógica, a dimensão oferta formatou-se, conforme 

ilustra a figura 9 a seguir: 

Figura 9- Dimensão Oferta do Modelo 

 
 

Fonte: Elaboração Própria (2017) 

 

A dimensão demanda compreendeu duas subdimensões: influenciadores e 

motivadores. A subdimensão influenciadores, relacionada aos elementos que influenciam na 

decisão de o turista ir a um determinado lugar, formado pelas variáveis tempo de 

deslocamento e recursos financeiros. A subdimensão motivadores, que corresponde aos 

aspectos que motivam o turista a ir a um local, representado pelas variáveis grau de novidade 

e segurança, conforme ilustra a figura 10 a seguir: 
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Figura 10- Dimensão Demanda do Modelo 

 
    Fonte: Elaboração Própria (2017) 

 

 Para cada dimensão, estabeleceu-se uma escala de valoração, cuja construção do 

significado procurou remeter ao conceito da palavra em si. Deste modo, para a dimensão 

oferta, idealizou-se a seguinte escala de valoração, a princípio, valoradas de 0 a 10, para 

possibilitar uma maior variância nas respostas: 

 Inexistente: representada pela valoração zero na escala, reflete a região que não 

apresenta recursos com atributos ou características importantes e que, por si só, não é 

capaz de gerar um fluxo de turistas;  

 Exíguo: representada pelas valorações 1, 2 e 3, reflete a região que apresenta recursos 

poucos significativos com potencial mínimo gerador de um fluxo turístico; 

 Relevante: representada pelas valorações 4, 5 e 6, reflete a região que merece atenção 

por seus recursos representativos, capaz de interessar visitantes com potencial 

moderado de gerar fluxo turístico; 

 Diferenciada: representada pelas valorações 7, 8 e 9, reflete a região com 

características único-privilegiadas de grande importância, com potencial para gerar um 

fluxo turístico;  

 Exclusiva: representada pela valoração 10, reflete a região que possui característica 

peculiar por não existirem recursos parecidos em outras regiões, com um grande 

potencial, tendo, por isso, a capacidade de gerar um grande fluxo turístico; 

 A dimensão demanda caracterizou-se por uma escala de valoração, de 0 a 10, 

formatada da seguinte forma: 
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 Insignificante: representada pela valoração zero, refere-se ao que não apresenta valor 

ou não tem importância no ato decisório do turista; 

 Pouco significante: representada pela valoração 1, 2 e 3, refere-se ao que apresenta 

pouca relevância no ato decisório do turista; 

 Moderado: representada pela valoração 4, 5 e 6, refere-se ao que apresenta razoável 

capacidade de influenciar no ato de escolha do turista; 

 Significativa: representada pela valoração 7, 8 e 9, refere-se ao que apresenta 

importância no ato decisório do turista; 

 Muito significativa: representada pela valoração 10, refere-se ao que apresenta muita 

importância e interfere diretamente no ato decisório do turista.  

Nesse sentido, a modelagem da metodologia proposta estruturou-se conforme quadro a 

seguir: 
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Quadro 23- Modelagem do Instrumento 

 

Fonte: Elaboração Própria (2017) 
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3.6 Processo de validação do Instrumento 

 

A validade na pesquisa científica abarca diferentes concepções. Na epistemologia, a 

validade refere-se à consistência de um processo de pesquisa, ou seja, até que grau o resultado 

representa corretamente o texto ou seu contexto. É um atributo de qualidade que se relaciona 

à confiabilidade do estudo (Souza & Silva 2011; Bauer & Gaskell 2002).  

 Avaliar a qualidade de um estudo científico é um método que proporciona a 

credibilidade de seus resultados, constituindo-se, basicamente, da validade e da 

confiabilidade, sendo o objetivo da primeira verificar se o instrumento mede o que deveria 

medir, e a segunda apura a consistência do instrumento para medir um atributo ou conceito 

(Martins & Theófilo 2009; Souto & Korkischko 2012). 

A validação vem se consolidando como um fator relevante nas pesquisas como um 

meio de comprovar a capacidade que o estudo teve de captar ou revelar um determinado 

fenômeno, demonstrando se as interpretações que o pesquisador realizou representa a 

realidade (Souza & Silva 2011). É considerada uma estratégia metodológica na qual o 

processo de análise se encerra pela validação da teoria. 

Nos estudos qualitativos, a preocupação em validar não é menor que em outros tipos 

de pesquisas mais controladas ou que usam métodos e instrumentos mais específicos. “Ao 

contrário, a subjetividade característica do objeto com o qual a pesquisa qualitativa trabalha, 

que implica no mesmo efeito sobre os métodos empregados por esse tipo de estudo, exige 

muito cuidado do pesquisador com a validação” (Souto & Korkischko 2012, p.32). 

Nessa lógica, relaciona-se a responsabilidade no tratamento das informações obtidas e 

nas decisões do pesquisador, o que envolve intensa preocupação ética (Ljungber 2010). Sua 

operacionalização ocorre de várias formas, contudo, confere maior relevância à validade 

interna, concepção que dá mais ênfase à validade do processo, do método. (Ollaik & Ziller 

2012). 

Nessa perspectiva, para validar o método proposto, aplicou-se em locais que ainda não 

são consolidados em relação ao turismo, ausentes de infraestrutura e com características 

físicas e naturais diferenciadas: O Projeto Geoparque Seridó, localizado na porção centro-sul 

do Estado do Rio Grande do Norte, vislumbrado pela gestão pública como um novo elemento 

para incrementar a oferta turística, e o município de Pedra Grande, localizado no litoral norte 

do Estado, caracterizado por apresentar um contexto histórico relevante que também chama 

atenção da esfera pública, para que possa ser trabalhado dentro da ótica do turismo. 
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A seguir, serão detalhados os resultados obtidos mediante o refino do instrumento e 

sua aplicação nos territórios acima citados. 

 

4. Resultados e Discussões 

 Com a modelagem do instrumento, partiu-se para seu refinamento. Para isso, 

conforme sugerido no momento da qualificação, buscou-se direcioná-lo a especialistas da área 

do turismo. Nesse aspecto, recorreu-se ao site da ANPTUR (Associação Nacional de Pesquisa 

de Pós-Graduação em Turismo), com a finalidade de acessar o site das instituições filiadas, 

obtendo, assim, os contatos de e-mail dos docentes dos programas.  

Assim, criou-se um mailing com os citados contatos docentes das seguintes 

instituições vinculadas à ANPTUR: UNIVALE – Universidade do Vale do Itajaí; UNB – 

Universidade de Brasília; UCS – Universidade de Caxias do Sul; USP – Universidade de São 

Paulo; Universidade Anhembi – Morumbi; UFF – Universidade Federal Fluminense; UFPR – 

Universidade Federal do Paraná; UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 

UECE – Universidade Estadual do Ceará. Com esse levantamento, o total foi de 132 contatos.  

Para ser analisada pelos especialistas da área, introduziu-se uma apresentação, com o 

intuito de dissertar acerca do instrumento, abordando, assim, sua finalidade. A cada dimensão 

e indicador, estabeleceu-se uma escala que transitava de discordo plenamente a concordo 

plenamente, bem como se inseriu um espaço para comentários no caso de o avaliador 

discordar de alguma dimensão ou indicador, expondo, assim, sua opinião em relação ao item.  

Conforme orientação, enviou-se o instrumento para dois docentes a título de pré-teste, 

o qual constitui uma fase elementar da pesquisa, uma vez que a população-alvo entra em 

contato com as questões e possibilita ao pesquisador verificar se a tradução da escala pode ser 

entendida e interpretada corretamente. Ademais, possibilita ajustes e detecção de 

incoerências, bem como o aumento da validade do instrumento (Windelfet 2005). 

 A fase de pré-teste abarca não somente a compreensão dos itens, assim como a clareza 

das escalas, dificuldade de responder às questões, instruções dos questionários e o grau de 

atenção dos respondentes (Malhotra 2002). Nesse sentido, enviou-se aos seguintes docentes o 

instrumento de pesquisa: 

 

 

 

 



 
 

105 
 
 

Quadro 24 – Docentes participantes da fase do Pré-teste da metodologia 

Professor Instituição 

Osíris Marques UFF 

Karina Kasolha USP 
                 Fonte: Elaboração Própria (2019) 

Como não houve um retorno, aumentou-se o universo de envio a 76 docentes, com o 

intuito de conseguir um número mínimo de respostas. Por conseguinte, obtiveram-se quatro 

feedbacks que se utilizaram como pré-teste para averiguar como o instrumento estava sendo 

percebido pelo grupo. Os seguintes docentes deram a devolutiva com suas contribuições: 

Quadro 25- Devolutiva do Instrumento 

Professor Instituição 

George Bendinelli Rossi USP 

Jose Araudo Mota UNB 

Heros Augusto Santos Lobo UFSCAR 

Marcelo Taveira  UFRN 
    Fonte: Elaboração Própria (2019) 

 

Do total das respostas, duas foram descartadas. O Docente George Bendinelli Rossi 

teve dificuldades de compreender o que estava sendo proposto com o instrumento e, por essa 

razão, não respondeu completamente, mas apontou nos comentários usar termos mais 

compreensíveis, mencionando que achou o instrumento confuso e não entendeu o que estava 

sendo avaliado. O docente Marcelo Taveira respondeu ao instrumento, todavia, pontuou a 

infraestrutura como componente de potencial endógeno, assim como relatou acerca da 

dimensão oferta: 

“No tocante a oferta acredito que a infraestrutura (saneamento, acesso, sinalização, 

segurança, mobilidade, etc.) é um elemento fundamental da condição endógena de 

determinado destino, configurando-se assim como atributo da oferta. Creio que o elemento 

hospitalidade mereça destaque nesse contexto”. Além disso, em relação à dimensão demanda, 

na subdimensão influenciadores, descreveu: “seria interessante incluir operadores de mercado 

turístico”. No que se refere à subdimensão motivadores, sugeriu incluir facilidades 

tecnológicas. 

O docente Heros Augusto, no que concerne à dimensão oferta, mais especificamente 

em relação às subdimensões recurso natural e recurso cultural, detalhou: “Não posso me 

posicionar com tanta segurança para o caso dos recursos culturais, mas para os naturais, a 

ideia de exclusivo é utópica e passível de julgamentos pessoais e tendenciosos. Nem mesmo 

os critérios para patrimônios naturais levam a excepcionalidade à tal extremo”.  
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Com relação aos indicadores da subdimensão recursos naturais, o docente questionou 

o fato de os recursos pedológicos não estarem citados, exceto se estivessem sendo 

considerados como Geodiversidade, sugerindo a descrição de cada um dos indicadores desta 

subdimensão. Além disso, nos indicadores da subdimensão recursos culturais, mais 

precisamente o indicador “questões etnográficas”, descreveu que “questões não parece ser o 

termo mais preciso para a delimitação da temática de etnografia. E quanto aos elementos 

edificados e outros tipos de recursos que compõem a vertente antrópica da lógica de 

atrativo?” 

O docente mencionou que a definição para demanda estava confusa e, em relação às 

suas subdimensões (influenciadores e motivadores), descreveu que “ambos podem (devem?) 

ser mais detalhados. Questões como status, merchandising, modais de acesso, distância e 

diferenças culturais, por exemplo, também são componentes importantes desse grupo”.  O 

docente José Araudo Mota concordou com as dimensões, subdimensões e escalas de avaliação 

e, consequentemente, não teceu comentários sobre as dimensões e indicadores do 

instrumento. 

Com estes apontamentos, percebeu-se o quanto o instrumento gerava dúvidas, o que 

ocasionou um novo reajuste, desde um novo texto para descrevê-lo e apresentar sua 

finalidade, como modificações em indicadores de algumas categorias, com o intuito de tornar 

o instrumento mais legível e compreensível aos docentes.  

Realizadas as modificações, o instrumento obteve o seguinte formato: 
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Quadro 26 – Modelagem do instrumento após o Pré-teste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria (2018) 
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Com as modificações, enviou-se o instrumento novamente a um universo de 126 

docentes de pós-graduação de turismo no Brasil (UNIVALE, USP, UNB, UFPR, UFRN, 

UECE, ANEMBÍ MORUMBI, UFF, UCS), além de três outros docentes de instituições 

estrangeiras, como da Universidade George Washington e Universidade de Algarve. Deste 

universo, nove docentes deram seu feedback, dentre os quais:  

Quadro 27 – Docentes colaboradores da pesquisa 

Docente Instituição 

1. Marcelo Moura Universidade Estadual do Ceará 

2. Mário Beni Universidade de São Paulo 

3. Osíris Marques Universidade Federal Fluminense  

4. Marcos Nascimento Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

5. Josildete Pereira de Oliveira Universidade do Vale do Itajaí 

6. Juan Luna Kelser Universidade de George Washington 

7. Carlos Alberto Alves Universidade Anhembi Morumbi 

8. João Albino Matos da Silva Universidade de Algarve 

9. Luís Carlos da Silva Flores Universidade do Vale do Itajaí 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 

 

Em relação às dimensões do instrumento, sete docentes mostraram-se favoráveis à 

dimensão oferta (quatro concordaram, e três concordaram plenamente), o mesmo número de 

docentes considerou pertinente a dimensão demanda (quatro concordaram, e três concordaram 

plenamente). Quanto às subdimensões da dimensão oferta, sete avaliadores julgaram 

apropriada a subdimensão recursos naturais (quatro concordaram, três concordaram 

plenamente, e um concordou parcialmente), e, com relação à subdimensão recursos culturais, 

sete expertises consideraram adequada (quatro concordaram, três concordaram plenamente, e 

um concordou parcialmente).  

A subdimensão recursos naturais é composta por quatro indicadores (Recurso Hídrico, 

Biodiversidade, Geodiversidade e Clima), no qual oito respondentes concordaram com o 

indicador recurso hídrico (cinco concordaram, e três concordaram plenamente), oito 

consentiram com o indicador Biodiversidade (seis concordaram, e dois concordaram 

plenamente), sete admitiram o indicador geodiversidade (um nem concordou nem discordou, 

cinco concordaram, e dois concordaram plenamente), e oito expertises concordaram com o 

indicador clima (cinco concordaram, e três concordaram plenamente). 
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Para os indicadores da subdimensão recursos culturais (Patrimônio Imaterial, 

Patrimônio Material e outros marcos importantes), oito avaliadores concordaram com o 

primeiro indicador (cinco concordaram, e três concordaram plenamente), a mesma quantidade 

de docentes concordou com o segundo indicador (cinco concordaram, e três concordaram 

plenamente), e, para o terceiro indicador, dois docentes discordaram plenamente, um nem 

concordava nem discordava, dois concordaram, e um concordou plenamente.  

Quanto à escala qualitativa de avaliação da dimensão oferta (Inexistente, Exígua, 

Relevante, Diferenciada, Exclusiva), obtiveram-se as seguintes avaliações: 

 Inexistente (Representada pela valoração zero na escala, reflete a região que não 

apresenta recursos com atributos ou características importantes e que, por si só, não é 

capaz de gerar um fluxo de turistas) – um especialista discordou parcialmente, um 

concordou parcialmente, quatro concordaram, e dois concordaram plenamente; 

 Exígua (Representada pelas valorações 1, 2 e 3, reflete a região que apresenta recursos 

poucos significativos com potencial mínimo gerador de um fluxo turístico) – um 

expertise concordou parcialmente, cinco concordaram, e dois concordaram 

plenamente; 

 Relevante (Representada pelas valorações 4, 5 e 6, reflete a região que merece atenção 

por seus recursos representativos, capaz de interessar visitantes com potencial 

moderado de gerar fluxo turístico) – um avaliador discordou parcialmente, cinco 

concordaram, e dois concordaram plenamente;  

 Exclusiva (Representada pela valoração 10, reflete a região que possui característica 

peculiar por não existirem recursos parecidos em outras regiões, com um grande 

potencial, tendo, por isso, a capacidade de gerar um grande fluxo turístico) – um 

avaliador discordou parcialmente, quatro concordaram, e três concordaram 

plenamente.  

 No que se refere às subdimensões da dimensão demanda do instrumento, 

influenciadores e motivadores, cinco avaliadores concordaram com a subdimensão 

influenciadores (um expertise não concordou nem discordou, um concordou parcialmente, 

três concordaram, e dois concordaram plenamente), e, para a subdimensão motivadores, seis 

avaliadores concordaram (um docente não concordou nem discordou, três concordaram, e três 

concordaram plenamente).  

 A subdimensão influenciadores é constituída por dois indicadores, tempo de 

deslocamento e recursos financeiros. Nesse sentindo, do universo das respostas acerca do 
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tempo de deslocamento, sete docentes foram favoráveis ao indicador (um avaliador 

concordou parcialmente, seis concordaram, e um concordou plenamente). Em relação ao 

indicador recursos financeiros, seis avaliadores concordaram (um não concordou nem 

discordou, seis concordaram, e um concordou plenamente). 

 Para os indicadores da subdimensão motivadores (Grau de Novidade e Segurança), 

oito especialistas concordaram com o indicador grau de novidade (cinco concordaram, e três 

concordaram plenamente), e, para o indicador segurança, houve o mesmo número de resposta 

(cinco concordaram, e três concordaram plenamente). 

 A escala de valoração da dimensão demanda obteve as seguintes respostas para cada 

indicador que a compõe: 

 Insignificante: (Representa a valoração zero. Refere-se ao que não apresenta valor ou 

não tem importância no ato decisório do turista. Assim, em relação a esta descrição e 

sua referida valoração) – um docente concordou parcialmente, quatro concordaram, e 

três concordaram plenamente; 

 Pouco significante: (Representado pela valoração 1, 2 e 3, refere-se ao que apresenta 

pouca relevância no ato decisório do turista). Para esta valoração, um docente 

concordou parcialmente, quatro concordaram, e três concordaram plenamente; 

 Moderada: (Representada pela valoração 4, 5 e 6, refere-se ao que apresenta razoável 

capacidade de influenciar no ato de escolha do turista). Em relação ao detalhamento 

do significado e valor deste componente, cinco expertises concordaram, e três 

concordaram plenamente; 

 Significativa: (Representada pela valoração 7, 8 e 9, refere-se ao que apresenta 

importância no ato decisório do turista). Esta descrição obteve como feedback cinco 

docentes que concordaram, e três que concordaram plenamente.  

 Muito significativa: (Representada pela valoração 10, refere-se ao que apresenta muita 

importância e interfere diretamente no ato decisório do turista). Para esta explicação e 

detalhamento, quatro docentes concordaram, e quatro concordaram plenamente. 

 De um modo geral, os especialistas foram favoráveis à estrutura e ao delineamento do 

instrumento, tanto em relação às dimensões oferta e demanda, às subdimensões recurso 

natural e cultural e aos seus referidos indicadores, as subdimensões da dimensão demanda, 

assim como os indicadores desta. Contudo, cabe enfatizar que alguns expertises teceram 

observações pertinentes à forma e à descrição dos elementos do instrumento, permitindo uma 
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maior reflexão e norteando os ajustes oportunos e um maior depuramento do método 

desenvolvido.  

 A este exemplo, o Professor Doutor Marcos Nascimento, docente da instituição 

UFRN, no que se refere à dimensão oferta do instrumento, o docente observou: “Da forma 

que foi dito acima, entende-se que potencial turístico se divide em recurso turístico e atrativo 

turístico, o primeiro sendo original e, portanto descrito por vocês como endógeno e o segundo 

como algo modificado, construído. Sendo assim, o conceito de oferta ficou mais associado a 

recurso turístico, por se tratar de algo próprio de cada local. Acredito que isso possa se tornar 

confuso! Atrativo Turístico não pode estar relacionado à oferta também?”. 

 A partir desta observação, inferiu-se que a denominação da dimensão do instrumento 

como oferta ocasionou dúvidas entre os avaliadores acerca do que estava sendo proposto, 

fruto da concepção do próprio conceito de oferta. De um modo geral, a oferta de um lugar é 

composta pelo recurso turístico natural e/ou cultural, atrativo turístico e os equipamentos e 

serviços de uma localidade. Diante desse entendimento, alguns docentes não compreendiam o 

fato de limitar a oferta aos recursos naturais e culturais.  

 Com base nesta percepção do docente Marcos Nascimento, percebeu-se que o modo 

como estava posto (dimensão oferta) suscitou o problema de compreensão. Assim, como a 

proposta da pesquisa é desenvolver um instrumento para avaliar o potencial turístico de 

destinos, mensurando o potencial no sentido etimológico do termo, qualificando o território 

em razão do valor intrínseco condicionado aos recursos disponíveis no lugar, procedeu-se à 

mudança de nomenclatura da dimensão oferta para Recurso Endógeno, com o intuito de 

alinhar e compreender melhor a ideia proposta. 

 Outra observação do docente Marcos Nascimento ocorreu em relação aos indicadores 

da subdimensão recursos naturais, mais precisamente em relação ao indicador geodiversidade, 

ocasião em que descreve: “Apesar de usar o conceito clássico de geodiversidade – variedade 

de ambiente geológicos, fenômenos e processos geradores de paisagens, rochas, minerais, 

fósseis, solos e outros depósitos superficiais que constituem a base para a vida na terra- é mais 

correto hoje usar relevo no lugar de paisagem. Esse último termo é muito amplo e pode ser 

trabalhado tanto na ótica natural, mas também cultural”.  

 Além disso, apontou a dificuldade em atribuir os valores à escala de valoração da 

dimensão oferta do instrumento. No âmbito da dimensão demanda, no tocante aos indicadores 

desta (influenciadores e motivadores), questionou como diferenciá-los e sobre os indicadores 
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da subdimensão influenciadores (tempo de deslocamento e recurso financeiro), se ambos não 

poderiam serem considerados motivadores.  

Um outro apontamento relevante que também contribuiu para a modificação do 

instrumento decorre do Professor Doutor Osíris Marques, da Universidade Federal 

Fluminense. No que concerne à dimensão oferta, o docente apresentou a mesma percepção do 

Professor Marcos Nascimento. Nesse sentido, expôs: “Pelo que entendi da proposição, a 

pesquisadora está buscando uma definição para oferta potencial e demanda potencial que 

deem suporte ao conceito de potencial turístico. Minha argumentação seguirá neste sentido. 

Ao ler tal afirmação, fiquei pensando se a oferta potencial estaria apenas restrita aos níveis 

naturais e culturais. Um lugar, por exemplo, que poderia ser visto como uma excelente 

localização para a construção de um resort, não poderia ser um potencial para oferta turística? 

Talvez esta ideia esteja embutida no que você chamou de "exploração turística". Obviamente 

que os recursos naturais e culturais inexplorados seria a motivação inicial para uma rodada de 

investimentos no turismo, aí incluídos a hotelaria, os serviços auxiliares e toda a gama de 

serviços que concretizariam esta oferta turística. Não é que a definição esteja incorreta. A meu 

ver ela está incompleta, e poderia incluir o desenrolar da teia da oferta turística, que se inicia 

com os elementos naturais e culturais, mas que não se encerra neles”. 

Neste ponto de vista, a análise do docente decorre do próprio conceito de oferta, e esta 

constatação reforçou o fato de que ter nominado a dimensão de oferta acarretou o não 

entendimento do que estava se propondo. Esta percepção foi verificada na observação 

realizada pelo Professor Doutor Mário Beni da USP, no tocante aos indicadores desta 

dimensão em que expôs: “Sugiro a inclusão dos Recursos Temáticos, talvez os denominando 

de recursos de entretenimento, recreação e Lazer, que não se enquadrariam nas categorias 

sugeridas, porém apresentando expressivo desenvolvimento da oferta. Exemplos: Beto 

Carreiro World – SC, Hopi Hari – Vinhedo – SP, o Parque do Hary Potter na Disney, e a 

própria Disney World, Festivais Musicais, Folclóricos e Temáticos entre outros”. 

Estas percepções corroboraram a alteração do nome da dimensão oferta para recursos 

endógenos, uma vez que a pesquisa parte de uma demarcação conceitual para proposição da 

metodologia de potencial turístico, motivo pelo qual o método proposto necessita estar 

alinhado com essa premissa. 

Em relação à dimensão demanda, o Professor Osíris externou o seguinte 

posicionamento: “Já em relação à demanda, a definição apresentada me pareceu mais 

relacionadas ao conceito de oferta e competitividade. Atração de visitantes, ao meu ver, está 
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diretamente relacionado ao conceito de competitividade. A demanda é resultante desta 

atração, mas não é a atração em si. Uma definição de demanda potencial talvez devesse estar 

mais relacionada ao visitante que poderia visitar aquele destino mas não o visita porque o 

destino não está estruturado turisticamente, ou ainda porque este destino não é nem divulgado 

e nem conhecido e, portanto, não se encontra no rol de escolhas daquele turista, mesmo sendo 

este turista "elegível" para visitar esta localidade. Neste sentido, não concordo que a demanda 

potencial "Refere-se ao conjunto de atributos relacionados à motivação e capacidade de 

atração de visitantes e turistas". Claro que, sem estes atributos, o turista não será atraído para 

o destino. Mas é este turista que ainda não foi atraído que deveria constar como central na 

definição, e não o "conjunto de atributos" 

Na sequência da análise, em relação aos indicadores da dimensão demanda 

(influenciadores e motivadores), o docente refletiu: “Como comentei anteriormente, não 

concordo com a definição de demanda potencial tal como ela está, de forma que obviamente 

não concordaria com os elementos que a compõem tal como ela está. Contudo, dentro da 

lógica proposta, não fica claro, da forma que está, o que de fato seriam os fatores motivadores 

e os fatores influenciadores. No caso dos fatores motivadores, a pergunta que faço é: Quais 

seriam o "conjunto de elementos que podem motivar" a demanda. Acrescentaria, ainda, que a 

definição focada apenas no atrativo pode ser reducionista, à medida que, pelo que entendi, sua 

investigação trata do destino como um todo e não de atrativos particulares”. 

Na sequência da sua análise, o docente reflete: “No caso dos fatores influenciadores, 

ainda partindo da lógica proposta, você afirma que eles são os "elementos que, para além da 

motivação, fazem possível que esse público tenha acesso ao atrativo". Novamente, aparece 

aqui o atrativo e não o destino. Outra questão é quais são os elementos que fazem possível 

que esse público tenha acesso ao atrativo? É o acesso físico, é o acesso à informação, é o 

acesso econômico? Enfim, mesmo dentro da lógica proposta, a definição me parece ainda 

imprecisa, tanto em relação ao primeiro quanto em relação a este segundo”. 

Além disso, acerca dos indicadores da subdimensão motivadores (grau de novidade e 

segurança), o docente refletiu: “Me parece que estas duas subdimensões não sejam suficiente 

para dar conta desta dimensão. A própria beleza natural e cultural, por exemplo, podem ser 

fatores motivadores, dentro desta lógica. Um lugar exuberante e exclusivo, como você 

chamou não seria um importante fator motivacional?”. 

Em razão destas colocações, fez-se uma reflexão no sentido de retirar a dimensão 

demanda do instrumento, uma vez que poderia caracterizar um entendimento de que o local já 
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era conhecido. Nessa lógica, ponderou-se, em um primeiro momento, por estar abordando 

potencial, indicar também uma demanda potencial, para, assim, direcionar a um segmento em 

potencial. Apesar das relevantes contribuições ao instrumento, em função do número de 

respondentes (nove docentes), adotou-se uma alternativa a mais para robustecer o 

instrumento, culminando com a realização de um painel com especialista da área do turismo.  

Nesse sentido, no dia 09 de abril de 2019, em uma sala de reunião do NEPSA II 

(Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas), reuniram-se o Professor 

Doutor Sérgio Marques, Professor Doutor Carlos Alberto Freire Medeiros, Professor Doutor 

Marcos Antônio Leite do Nascimento, Professora Doutora Rosana Mara Mazaro, com a 

finalidade de tecerem as considerações sobre a metodologia a ser desenvolvida.  

Assim, entregou-se a cada membro do painel o instrumento o qual foi enviado à época, 

aos docentes dos programas de pós-graduação em turismo, com o intuito de convergir as 

considerações das nove respostas obtidas com as reflexões dos mesmos. Enfatizou-se que a 

devolutiva dos expertises possibilitou um avanço na construção do modelo. Apesar disso, 

observou-se que a forma como o instrumento se apresentava ocasionou dúvidas quanto ao que 

estava se propondo de fato. 

Iniciada a discussão, pontuou-se que um destino é escolhido pelo que tem de diferente, 

o que ele tem de singular, mencionando-se que ninguém vai a um local para ver as mesmas 

coisas. Viaja-se para ver uma praia bonita, como exemplo a Ponta Negra – RN ou Fernando 

de Noronha – PE. Não se viaja para ver uma praia qualquer, porque um atrativo é um produto. 

Assim, abordaram as classificações de produto e pontuou-se: o que mais se assemelha ao que 

está se propondo é o bem de especialidade (é esse o que trabalha uma coisa singular, 

diferente) porque o outro é um bem de comparação, é o que virou a hotelaria. Existe um bem 

de conveniência que não se aplica ao turismo.  

De acordo com essa colocação, explanou-se: o que está se propondo é anterior ao 

atrativo turístico, que seria a matéria-prima para esse produto. Ao pensar dessa forma, recai-se 

na lógica do atrativo, o que não é o caso desta tese de doutoramento. Assim, para sanar as 

dúvidas sobre a pesquisa, esclareceu-se: o que se está avaliando é um destino sem nada. Desse 

modo, exemplificou-se com o caso do Geoparque Seridó, o qual – vale ressaltar – localiza-se 

na porção centro-sul do Estado do Rio Grande do Norte e compreende seis municípios: Lagoa 

Nova, Cerro Corá, Currais Novos, Carnaúba dos Dantas, Acari e Parelhas. Este é um território 

com limites bem definidos e que apresenta um notável patrimônio geológico de importância 
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internacional, nacional e/ou regional, ligada a uma estratégia de desenvolvimento sustentável 

(UNESCO 2006).  

Nessa perspectiva, pontuou-se não saber o valor do potencial do Geoparque Seridó e 

se compensa para um governo em termos de investimento de retorno, uma vez que se tem que 

levar em consideração a ótica do turismo, visto que está se falando de destino. Para deixar 

mais claro, utilizou-se outro exemplo: a hipótese de o descobrimento do Brasil ter sido pelo 

Rio Grande do Norte. 

Em relação a esse aspecto, abordou-se com os membros do painel sobre esse fato 

histórico sobre o litoral e onde não existe nada. Tanto o Geoparque como os municípios que 

compreendem a região do descobrimento (Touros, São Miguel do Gostoso e Pedra Grande) 

são lugares que não têm nada de concreto, nada efetivado. Tudo isso são potenciais. 

Questionou-se qual o valor desses potenciais e como medir isso desde a academia. Assim, 

salientou-se a Praia do Marco, localizada no município de São Miguel do Gostoso, e o 

município de Pedra Grande como exemplos muito emblemáticos, pois não há atrativos. 

Contudo, há um fato histórico, e os municípios que compreendem essa região poderiam se 

beneficiar desse evento, posto que, em termos turísticos, isso é um recurso imaterial, 

endógeno, do segmento histórico, hipoteticamente importante do ponto de vista do 

descobrimento. 

Nessa sequência, houve um questionamento se o segmento histórico não criaria um 

atrativo. Assim, concedeu- se a resposta negativa, explicando-se que, de fato, o que existe 

nesses municípios (Touros, São Miguel do Gostoso e Pedra Grande) é um recurso histórico, e 

não um atrativo. Questionou-se qual o valor disso se transformar efetivamente. Sabe-se que 

existe algum fato importante relacionado ao descobrimento. Há várias ações envolvendo esse 

tema. 

A exemplo disso, ocorreu, no ano de 2018, um concurso de redação sobre a temática 

do descobrimento, envolvendo 3 mil pessoas de escolas públicas do Estado do Rio Grande do 

Norte, do Ensino Médio. Muito vem acontecendo, como visita às comunidades e realização de 

financiamento de pesquisa – ou seja, acredita-se nesse potencial. Mas não se sabe o valor real 

dele. Então, como medir isso? 

Na continuação, explanou-se aos membros do painel que não houve a identificação de 

métodos de avalição de potencial turístico com enfoque endógeno. Pontuou-se que os 

métodos de avaliação identificados usam, em seus indicadores, elementos que remetem tanto 

aos recursos como aos atrativos, apresentando-se de forma misturada. Assim, explicou-se aos 
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expertises a ideia de criar um indicador de potencial turístico mesmo de 0 a 10, como uma 

forma de traduzir o potencial de uma localidade de se transformar em um destino. A partir 

dessa projeção, identificar se o local é um destino regional, nacional ou internacional. 

Enfatizou-se o fato de esta pesquisa ser uma ferramenta que possa orientar a academia 

no sentido de definir o que é potencial, além de nortear um investidor ou um gestor e/ou 

Estado onde investir. Assim, ao dar prosseguimento, externou-se o feedback do docente 

Osíris Marques em relação à dimensão demanda da metodologia. Como posto anteriormente, 

o professor não concordou com a definição de demanda estabelecida no instrumento e, assim, 

sugeriu trabalhar com uma demanda potencial, esclarecendo que, se a pesquisa aborda 

potencial, não faz sentido incorporar a dimensão demanda ao instrumento. 

Deste modo, houve uma concordância dos membros do painel com essa perspectiva, 

explanando que o docente Osíris é um economista de formação. Contudo, um dos 

componentes do painel chama a atenção para a definição de demanda econômica utilizada 

pelo docente, acepção que não caberia para fins desta tese, pois a pesquisa a qual se 

desenvolve explica a demanda como uma motivação, ou seja, “o que motiva a fazer alguma 

coisa”. Há uma motivação em alguém para fazer, e isso é uma demanda interna, e não 

econômica.  

A partir dessa percepção, optou-se trabalhar com um espelho de uma demanda em 

potencial com a possibilidade de direcionar a algum segmento da atividade turística em 

potencial também. Posto desta forma, avaliar-se-ia apenas o potencial. Para uma melhor 

compreensão, explicou-se aos membros a existência de um recurso endógeno histórico ou 

natural que se julga importante, e que, neste caso, a metodologia desenvolvida iria atribuir um 

valor a esses recursos para expressar a relevância destes no sentido de atrair uma demanda, 

uma vez que se parte do pressuposto de que esta demanda existe para este potencial.  

Frente a esta colocação, reflexionou-se que o objetivo da tese é contribuir para o 

apuramento conceitual do termo recurso, grau de relevância, alcance dos recursos endógenos 

e sua relevância turística. Argumentou-se que a validação do potencial só se dá com a 

presença de demanda, porque, se não, não existe capacidade, existindo apenas se houver 

interesse, questionando-se quem faria – ou não – tal avaliação. 

Uma forma de responder à indagação acima foi a alegação de que a demanda potencial 

existe, da mesma forma que esta demanda potencial vai orientar no potencial do recurso, uma 

vez que os estudos apontam, por exemplo, que existe uma grande demanda potencial quanto à 

motivação do segmento histórico cultural. Contudo, um dos membros sugeriu não retirar a 
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demanda do instrumento, ocasião em que externou a criação das duas subdimensões para 

demanda (motivadores e influenciadores) e que a demanda pode surgir de uma motivação ou 

de uma influência.  

Indagou-se, a título de exemplo, qual desses elementos da demanda mais o afeta: a 

motivação ou o elemento influenciador? Por tal pensamento, afirmou-se a importância de 

manter a dimensão demanda no instrumento como forma de avaliar o modelo, salientando que 

tal conceito no instrumento não é econômico. 

Nessa lógica, os demais docentes teceram suas considerações, ao destacar qual seria o 

tamanho desse mercado, caso existisse um interesse. Mediante este posicionamento, alegou-se 

que esta percepção estaria atrelada ao atrativo. Contudo, pontuou-se que seria interessante 

avaliar essa questão antes, exemplificando que se tem uma demanda potencial gigantesca no 

mundo para praia, uma praia bem construída que se sabe que existe. Consegue-se avaliar sem 

o atrativo que há na praia, qual a demanda, mesmo sem considerar atrativo nenhum dela. Só 

como recurso natural se consegue fazer isso, uma vez que, para praia, já existe uma motivação 

natural, ou seja, uma demanda em fator motivacional. Se é motivacional ou influenciadora a 

questão, há que se separar isso. Consegue-se estabelecer, a priori, qual seria agora uma 

demanda econômica potencial para aquele lugar. Caso haja um investimento em 

infraestrutura, terá mais ainda e assim por diante. Já existe essa demanda. Esse potencial 

endógeno pode ser avaliado à luz dessas demandas motivacionais que eles tem. 

Mesmo sob este ponto de vista, um dos docentes enfatizou em não retirar a demanda 

do instrumento e que não tinha como tirar, dado que só se pode avaliar o potencial em cima de 

uma demanda. Sem demanda, não se consegue avaliar o potencial. Diante disso, optou-se por 

permanecer com a dimensão demanda, ocasião em que se modificou o nome para potencial 

endógeno, uma vez que se torna relevante conhecer quais indicadores da dimensão 

(influenciadores, motivadores) que influenciam nesse potencial.  

Logo após, iniciou-se a discussão sobre os indicadores desta dimensão, visto que, 

anteriormente, estava configurada da seguinte forma: 
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Fonte: Elaboração Própria (2019) 

 

Houve o questionamento pelos membros do painel se o indicador segurança era uma 

demanda motivadora ou influenciadora, e se só essas variáveis eram suficientes, ou haveria a 

necessidade de se incluírem outras. Assim, um dos docentes relatou que não estava satisfeito 

com o grau de novidade, por exemplo, na mesma dimensão que segurança, ao acreditar que 

não seja a mesma dimensão da coisa, não sabendo o quanto é motivador ou influenciador. 

No decorrer do debate, um dos docentes relaciona a segurança mais como um 

influenciador do que motivador, ao utilizar, como exemplo, o porquê de muitos europeus não 

visitarem o Brasil em função da insegurança, e isso é um fator influenciador. Nessa lógica, 

um dos docentes pondera que, na lógica do turismo, o aspecto motivador vem antes, e, depois, 

o aspecto que influencia. 

Ao dar continuidade, um dos docentes assegura que grau de novidade é um elemento 

motivacional, aquilo que motiva ir ao local, ou seja, o que se vai fazer lá, ou que se quer fazer 

dessa vez, tomando-se, assim, a decisão. Com relação ao modelo proposto com esta pesquisa, 

relatou-se a tentativa de dividir esses fatores de motivação, ao questionar o fato de como 

asseverar que um fato histórico cultural pode ser um fator motivador com potencial para atrair 

as pessoas.  

Durante o momento, indagou-se como diferenciar motivadores de influenciadores. 

Como uma forma de esclarecer, detalhou-se que a análise de qualquer cadeia de valor parte do 

seguinte questionamento: “por que ir lá?” E que há fatores que influenciam esse motivo. 

Finalizado o debate sobre essa dimensão, em relação à configuração da mesma, grau de 

novidade e experiência diferenciada foram definidos como indicadores da subdimensão 

motivadores. Em relação aos influenciadores, sugeriu-se tempo de deslocamento, segurança, 

custos.  

Em relação à dimensão anteriormente nominada como oferta, relembrou-se aos 

membros que, a partir da reflexão do docente Marcos Nascimento, resolveu-se mudar o nome 

Dimensão: Demanda Indicadores 

Influenciadores Tempo de deslocamento 

Recursos Financeiros 

 

 

Motivadores 

Grau de Novidade 

Segurança 
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da dimensão para recurso, a fim de não gerar confusão com o atrativo. E, assim, de comum 

acordo, a dimensão ficou intitulada como Recurso Endógeno, com o intuito de evitar a 

questão da oferta e da demanda, não havendo o risco de receber uma crítica da economia. 

Após a modificação, questionou-se se só existe o recurso natural e o cultural como 

categorias dessa dimensão. Assim, explicou-se que essas são as duas grandes dimensões. 

Nessa lógica, detalharam-se as variáveis do componente recurso natural (recurso hídrico, 

biodiversidade, Geodiversidade e clima), questionando a todos se concordavam com estas 

variáveis.  

Um dos docentes chamou atenção para modificar, posto que poderia ser uma questão 

de semântica, um aspecto na definição de geodiversidade (variedade de ambientes geológicos, 

fenômenos e processos geradores de paisagens, rochas, minerais, fósseis e solos e outros 

depósitos superficiais que constituem a base para a vida na terra). Desta forma, pontuou que, 

no lugar de paisagem, o ideal era relevo, visto que paisagem vai além do natural. O turista vê 

o relevo, apesar de descrever como paisagem.  

Essa explanação suscitou o questionamento pela subdivisão do termo geodiversidade 

em relevo e paisagem. Nessa perspectiva, um dos participantes explanou que não haveria 

necessidade e que, caso ocorresse essa divisão, teria que tirar essa paisagem e levar para 

cultura. Na sequência do raciocínio, questionou-se a possibilidade de colocar o termo 

paisagem natural, explicando-se que seria possível, caso se estivesse falando da paisagem do 

ponto de vista natural.  

Em razão dessa resposta, um dos componentes enfatizou, mais uma vez, pela 

subdivisão da geodiversidade, ocasião em que se explicou o significado do termo pelo qual a 

geodiversidade compreende o meio físico, e o meio físico é composto pelos minerais, as 

rochas, os fósseis e o relevo. Por tal motivo, paisagem não cabe na descrição do termo no 

instrumento. Caso utilize a paisagem, teria que colocar paisagem na cultura também, pois esta 

é algo amplo. Ao invés de separar paisagem e não colocar tal termo, é só tirá-lo e substituí-lo 

por relevo.  

Questionou-se se o termo relevo não seria mais amplo, e, em resposta, esclareceu-se 

que o relevo é a expressão da morfologia da terra naquele instante. A paisagem interpreta 

como um relevo com ou sem a cultura. Então, o ser humano, quando definiu que aquilo ali era 

uma paisagem, entrou com a interpretação natural e cultural. Pode prevalecer a cultural ou a 

natural. Se paisagem for se manter, necessita-se separar. O detalhe da literatura que trabalha 
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com isso é que justamente os geógrafos e demais profissionais que lidam com a área 

ambiental falam que paisagem é um termo muito amplo, que integra o natural e o cultural. 

Ao continuar a explanação de não separar a geodiversidade, exemplificou-se que, no 

instrumento de avaliação apreciado, fala-se só de geodiversidade, que é natural, e que, quando 

se olha para paisagem natural, isto corresponde ao relevo. Para uma melhor compreensão, 

abordou-se catarata como um relevo diferenciado, onde os derrames de basaltos geraram uma 

escadaria, permitindo-se que se veja a água caindo. Ao reforçar mais com exemplos, 

explicou-se o Pico do Cabugi, um relevo pontiagudo, em virtude de uma erupção vulcânica. É 

uma paisagem, mas, atualmente, é considerado uma paisagem natural e cultural, pois o 

mesmo dá uma identidade ao Rio Grande do Norte. É só a questão do conceito. 

Com o intuito de se chegar a um consenso, questionou-se sobre a possibilidade de se 

colocar o termo paisagem natural, o que foi consentido pelos membros, esclarecendo-se que, 

ao deixar a palavra paisagem, ficaria mais claro o entendimento de que relevo e paisagem não 

são sinônimos de relevo.  

Como mencionado anteriormente, a dimensão antes nominada como oferta passou a 

ser denominada de Recurso Endógeno, compreendendo os recursos Naturais (com as 

variáveis: Recursos Hídricos, Biodiversidade, Geodiversidade e Clima) e os recursos culturais 

(Patrimônio Material e Patrimônio Imaterial), retirando-se, em concordância dos membros, o 

indicador outros marcos importantes.  

Em seguida, partiu-se para a avaliação da escala de valoração da dimensão recurso 

endógeno. Com o feedback das nove respostas obtidas com o instrumento, percebeu-se a 

dificuldade em razão de a escala quantitativa estar em cima da qualitativa. A escala qualitativa 

foi desenvolvida com a finalidade de ajudar. Todavia, o entendimento dos avaliadores foi o 

oposto. Os seus valores, com respectivos significados, configuraram-se da seguinte forma: 

Quadro 28– Escala qualitativa da dimensão recurso natural e recurso cultural 

Inexistente: Representada pela valoração zero na escala, reflete a região que não apresenta recursos com 

atributos ou características importantes e que, por si só, não é capaz de gerar fluxo de turistas;  

Exígua: Representada pelas valorações 1, 2 e 3, reflete a região que apresenta recursos pouco significativos com 

potencial mínimo gerador de um fluxo turístico; 

Relevante: Representada pelas valorações 4, 5 e 6, reflete a região que merece atenção por seus recursos 

representativos, capaz de interessar visitantes com potencial moderado de gerar fluxo turístico; 

Diferenciada: Representada pelas valorações 7, 8 e 9, reflete a região com características único-privilegiadas de 

grande importância, com potencial para gerar um fluxo turístico; 

Exclusiva: Representada pela valoração 10, reflete a região que possui característica peculiar por não existirem 

recursos parecidos em outras regiões com um grande potencial e, por isso, tem a capacidade de gerar um grande 

fluxo turístico. 

  Fonte: Elaboração Própria (2019) 
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Um dos integrantes do painel expressou que, mesmo que isso aqui venha a atrapalhar 

porque é qualitativo, pelo menos, o avaliador terá de 0 a 10, em que o zero seria algo em 

valor, e o 10, o icônico. Ilustrou que entre, 0 a 10, dá-se um 7 e que, apesar de usar números, 

o avaliador precisa ter uma informação inicial qualitativa que o informe. Nessa lógica, os 

membros mostraram-se favoráveis à descrição de cada elemento da escala recurso endógeno e 

destacaram que, por mais que tenham essa dificuldade de qualitativo e quantitativo, pelo 

menos, a pessoa tem uma ideia. De um ao três, é exíguo, e o 10, não.  

Nessa lógica, debatendo a forma que se reflexionou para a valoração 10 (representada 

pelo valor 10, refletindo a região que possui característica peculiar por não existir recurso 

parecido em outras regiões, com um grande potencial e por isso tem a capacidade de gerar um 

fluxo turístico), caso esteja em um município que tenha aquele sítio arqueológico, mesmo que 

tenha em outro lugar, este é único porque tem essa tradição, tem essa pintura, portanto, só 

existe naquele lugar. Na escala, descreveu-se bem. 

No entanto, apontou-se um aspecto em relação à escala: a dificuldade de medir, uma 

vez que exíguo tem como valores 1,2,3. Caso se coloque 1 ou 3, ambos são exíguos.  Em 

resposta, explicou-se que nada mais é que o muito pouco e o mais ou menos. Usou-se como 

exemplo a palavra relevante para detalhar e facilitar a compreensão: é relevante, pouco 

relevante, ou mais ou menos relevante. Os valores 1,2,3 do exíguo é um pouco dessa precisão. 

Assim, questionou-se aos membros se estavam de acordo com a escala apresentada para a 

dimensão Recursos Endógenos, e ambos colocaram-se favoráveis à forma posta.  

Finalizadas as conclusões, o novo formato do instrumento se configurou conforme 

mostra o quadro 29 a seguir: 
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Quadro 29 – Nova configuração da metodologia 
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Fonte: Pesquisa de Campo (2019) 
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Contudo, na depuração do modelo, a dimensão potencial endógeno causou 

desconforto, uma vez que o conjunto de fatores que conceituam o potencial turístico já estava 

satisfeito na dimensão recurso endógeno. Os fatores motivadores e influenciadores são 

aspectos relacionados à demanda, entretanto, a metodologia desenvolvida almeja o valor do 

potencial endógeno do território em que este é explicado em razão do alcance dos seus 

recursos naturais e culturais. Com base nessa percepção, os referidos indicadores 

(motivadores e influenciadores) foram retirados do modelo, porém ainda levados em 

consideração na análise do potencial turístico, todavia, como um espelho para esta análise.  

Nessa lógica, o modelo se configurou como uma única dimensão nominada potencial 

endógeno, composto por duas subdimensões com seus respectivos indicadores, os recursos 

naturais e os recursos culturais, conforme ilustra o quadro 30 a seguir: 

 

Quadro 30 – Formatação Final da Metodologia de Avaliação de Potencial Turístico 

com base nos recursos endógenos. 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 

 

4.1 Avaliação de Potencial Turístico de destinos: Validação do modelo 

 Finalizada a etapa que consistiu na construção do instrumento de avaliação de 

potencial turístico de destinos, partiu-se para a validação do modelo. Assim, foram escolhidas 

duas localidades que apresentam características físicas e naturais diferentes e que figuram 

como elementos importantes para o turismo do Rio Grande do Norte, uma vez que o Governo 

do Estado almeja interesse sobre esses locais como forma promover um incremento na oferta 

turística: o Projeto Geoparque Seridó e a região do descobrimento, mais precisamente a Praia 

do Marco. Para possibilitar uma melhor compreensão de cada um dos locais, ambos serão 

detalhados a seguir: 
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4.1.1 O Projeto Geoparque Seridó 

 Geoparque consiste em um novo programa da UNESCO (Global Geoparks), a 

exemplo dos programas do Homem e da Biosfera (Man and Biosphere – MAB Programme) e 

Patrimônio da Humanidade (World Heritage Programme), cujos sítios do patrimônio 

geológico representam parte de um conceito holístico de proteção, educação e 

desenvolvimento sustentável. É uma área suficientemente grande, com limites bem definidos 

para servir ao desenvolvimento econômico local, no entanto, um geoparque não é uma 

unidade de conservação, nem é uma nova categoria de área protegida (Nascimento et al 

2015). 

A gênese dessa iniciativa remete ao 30º Congresso Internacional de Geologia, 

realizado no ano de 1996, em Pequim, durante o Simpósio sobre Proteção do Patrimônio 

Geológico, cuja finalidade era promover o desenvolvimento territorial sustentável, no sentido 

de que este fosse alcançado por meio da conservação e da promoção do patrimônio geológico 

para fins científicos, educacionais e turísticos (Nascimento et al. 2015).   

Então, quatro territórios (França, Alemanha, Grécia e Espanha), por meio de um 

programa europeu chamado Leader+ (Ligação entre Ações Desenvolvimento Economia 

Rural), puderam desenvolver o conceito de geoparque em cooperação com a UNESCO. O 

motivo da união desses territórios se fundamentou em razão de se tratar de áreas rurais que 

enfrentavam um declínio em seu desenvolvimento econômico, altos índices de desemprego e 

êxodo rural (Zouros, 2004).  

A união dos quatro territórios resultou na assinatura de uma convenção, criando, no 

ano de 2000, a EGN – European Geopark Network (Rede Europeia de Geoparques). 

Atualmente, esta rede possui 73 geoparques em 24 países europeus. Com o passar do tempo, o 

conceito de geoparque passou a ser assimilado por outras localidades, obtendo mais adeptos, 

e, em 2004, emerge a GGN – Global Geopark Network, a Rede Global de Geoparques. 

Hodiernamente, a rede possui 140 geoparques distribuídos em 38 países.  

Em termos de Brasil, a CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, no 

ano de 2006, lançou o projeto Geoparques Brasil, o qual apresenta relevante papel indutor na 

criação de geoparques. Este projeto apresenta 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.” 

(Schobbenhaus & Silva 2012, P.19). As propostas de áreas potenciais de se transformarem em 

Geoparques podem ser visualizadas na Figura 11 a seguir: 
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Figura 11– Localização das propostas do Projeto Geoparques do Brasil 

 

Fonte: http://cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Geoparques-134. 

 

Dentre as áreas potenciais para a criação de futuros geoparques, encontra-se a proposta 

do Geoparque Seridó, localizado na porção centro-sul do Estado do Rio Grande do Norte. O 

projeto é resultado de um estudo técnico e diagnóstico que embasou a inventariação de 25 

geossítios (Medeiros et al. 2017). Todavia, houve uma redução no tamanho da área, e, 

atualmente, o Projeto Geoparque Seridó contempla seis municípios: Cerro Corá (geossítios 

Serra Verde, Cruzeiro de Cerro Cora e Vale Vulcânico); Lagoa Nova (Mirante de Santa Rita); 

Currais Novos (Pico do Totoró, Morro do Cruzeiro, Mina Brejuí, Cânion dos Apertados); 

Acari (Gargalheiras, Poço de Arroz, Cruzeiro de Acari e Marmita do Rio Carnaúba); 

Carnaúba dos Dantas (Xiquexique e Monte do Galo); Parelhas (Açude Boqueirão e Mirador), 

conforme ilustra a Figura 12 a seguir: 

 

 

 



 
 

126 
 
 

Figura 12- Localização da área proposta para o Geoparque  

Seridó

 

Fonte: Medeiros et al. (2017). 

 

A área do geoparque apresenta iniciativas ligadas ao estímulo da atividade turística. A 

mesma se encontra inserida dentro de uma região turística denominada Polo Seridó, um 

recorte territorial que orienta o Governo do Estado do Rio Grande do Norte sobre onde atuar e 

para onde direcionar sua política estadual de turismo. O local apresenta projetos relacionados 

à educação ambiental desenvolvidos nas escolas municipais, iniciado no município de Currais 

Novos e reverberando para os outros cinco municípios; estudos e pesquisas acadêmicas 

desenvolvidas pela UFRN e IFRN nas áreas de turismo, geologia e áreas afins, fomentando a 

importância da área em termos de pesquisa científica; estimulo à criação de produtos locais e 

a real possibilidade de ser incluída na Rede Global de Geoparques, o que decorre de um envio 

de um dossiê de candidatura à UNESCO, a ocorrer no final do ano de 2019. 
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Frente a essa pluralidade de ações associadas ao apelo paisagístico da região, o 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte, desde 2015, iniciou um trabalho de maior 

divulgação da localidade ao incluir, em seu material de divulgação, os principais pontos de 

cada município. Além disso, a articulação estadual em prol do projeto começou a tomar maior 

consistência com a criação do decreto Nº 26.488, de 05 de dezembro de 2016, o qual 

oficializou a criação de um grupo de trabalho com representação de diferentes entidades para 

dialogar, com o propósito de propor o regime jurídico do geoparque com o objetivo de que, 

após sua definição, venha compor o dossiê de candidatura da UNESCO.   

Mesmo com a mudança de gestão, a iniciativa está contida no novo plano de governo 

da atual gestora do Rio Grande do Norte. Nesse sentido, com a finalidade de evidenciar o 

potencial da localidade para embasar decisões e possibilidade de futuros investimentos no 

local, aplicou-se a metodologia desenvolvida. A seguir, algumas imagens do que apresenta a 

área do geoparque: 

Figura 13 – Geossítio Serra Verde, Município de Cerro Corá/RN 

 

Fonte: http://www.geoparqueserido.com.br/geossitios/geossitio-no-01-serra-verde/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.geoparqueserido.com.br/geossitios/geossitio-no-01-serra-verde/
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Figura 14 – Geossítio Mina Brejuí, Município de Currais Novos/RN 

 

Fonte: http://www.geoparqueserido.com.br/wp-content/uploads/2016/08/Figura-50.jpg 

 

Figura 15 – Geossítio Pico do Totoró, Município de Currais Novos/RN 

 

Fonte: http://www.geoparqueserido.com.br/geossitios/pico-do-totoro-currais-novos/ 

 

http://www.geoparqueserido.com.br/wp-content/uploads/2016/08/Figura-50.jpg
http://www.geoparqueserido.com.br/geossitios/pico-do-totoro-currais-novos/
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Figura 16– Geossitio Cânion dos Apertados, município de Currais Novos/RN 

 

Fonte: http://www.geoparqueserido.com.br/wp-content/uploads/2016/08/Figura-56.jpg 

 

 

Figura 17 – Geossítio Gargalheiras, Município de Acari/RN 

 

Fonte: http://www.geoparqueserido.com.br/wp-content/uploads/2016/08/Figura-66.jpg 

 

http://www.geoparqueserido.com.br/wp-content/uploads/2016/08/Figura-56.jpg
http://www.geoparqueserido.com.br/wp-content/uploads/2016/08/Figura-66.jpg
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Figura 18– Pinturas Rupestres no Geossítio Xique-Xique, município de Carnaúba dos 

Dantas/RN 

 

     Fonte: http://www.geoparqueserido.com.br/wp-content/uploads/2016/08/Figura-84B.jpg 

 

Figura 19- Geossítio Poço de Arroz em Acari/RN. 

 

Fonte: http://www.geoparqueserido.com.br/geossitios/poco-do-arroz-acari/ 

http://www.geoparqueserido.com.br/wp-content/uploads/2016/08/Figura-84B.jpg
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Assim, analisou-se o geoparque como uma região formada por seis municípios, com a 

perspectiva de se transformar em um destino turístico, uma vez que, dentro deste local, há 

particularidades do ponto de vista natural e cultural, com características de atrair pessoas para 

esse território. Cabe salientar que a aplicação da metodologia ocorreu em conjunto com o 

idealizador do Projeto Geoparque Seridó, o Professor Doutor Marcos Nascimento. Nesse 

sentido, ao avaliar a localidade, apresentou os seguintes resultados em relação à área 

analisada: 

 

Quadro 31 – Resultado da Avaliação do Geoparque Seridó 

Fonte: Pesquisa de Campo (2019) 

 

 

Quadro 32 – Resultado da Avaliação do Geoparque Seridó Significado dos valores na escala 

de valoração 

Fonte: Elaboração Própria (2019). 
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Inexistente Reflete a região que não apresenta recursos com atributos ou características importantes e que, 

por si só, não é capaz de gerar fluxo de turistas; 

Exígua Reflete a região que apresenta recursos poucos significativos, com potencial mínimo gerador de 

um fluxo turístico; 

Relevante Reflete a região que merece atenção por seus recursos representativos, capaz de interessar 

visitantes com potencial moderado de gerar fluxo turístico; 

Diferenciada Reflete a região com características único-privilegiadas de grande importância, com potencial 

para gerar um fluxo turístico;  

Exclusiva Representado pela valoração 10, reflete a região que possui característica peculiar por não 

existir recursos parecidos em outras regiões, com um grande potencial e, por isso, tem a 

capacidade de gerar um grande fluxo turístico. 
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 Em relação à subdimensão recurso natural, quanto ao indicador recurso hídrico (o qual 

compreende as lagoas, lagos, rios, praias, cachoeiras, etc.), atribui-se a valoração três, 

considerada como exígua (região que apresenta recursos poucos significativos, com potencial 

mínimo gerador de um fluxo turístico). A justificativa para tal valor se fundamenta em razão 

da existência do recurso no território do geoparque, a exemplo do Açude Gargalheiras, 

localizado no município de Acari, o Açude Boqueirão, no município de Parelhas, e a 

Cachoeira dos Fundões, em Carnaúba dos Dantas. Contudo, a presença deste recurso na 

região depende do fator climático, fazendo com que o território, ao longo do ano, não tenha 

essa perenidade. 

 Outro aspecto merece atenção na análise deste indicador, atuando como um aspecto 

que o reforça: é o grau de novidade e a experiência que esse território pode oferecer. Sobre 

esse aspecto, o recurso hídrico no Projeto Geoparque Seridó não vem a ser um grau de 

novidade, uma vez que o local apresenta momentos de longa estiagem, e, por tal motivo, não 

incide de forma contundente no sentido de promover uma experiência turística diferenciada.  

Como exemplo desta perspectiva, o Geoparque Araripe, o único geoparque brasileiro 

que compõe a rede global de geoparques localizados no Estado do Ceará. O recurso hídrico 

neste local está intrinsecamente ligado à chapada do Araripe, caracterizado por suas serras 

altas, em cujas bordas se encontra água vinda de diferentes fontes, de forma perene. Logo, a 

ocorrência do recurso hídrico neste território, o qual se situa no meio do sertão, possibilita a 

existência de uma importante ilha em que as pessoas se abastecem, trazendo um valor a mais 

ao geoparque Araripe. Além do mais, a singularidade presente no local, existência de água no 

meio do sertão, configura um contrate de paisagem, e isso incide de forma direta na 

experiência turística. 

Em relação ao indicador biodiversidade, o qual se correlaciona a toda diversidade 

biológica relacionada às formas de vida, o território do geoparque foi avaliado como relevante 

(refletindo a região que merece atenção por seus recursos representativos, capaz de interessar 

visitantes com potencial moderado de gerar fluxo turístico), mais especificamente com 

valoração seis, justificado pela presença de um bioma particular, a caatinga, uma vez que a 

fauna e a flora no Seridó são endêmicas e só existem neste local. Além do mais, esta é uma 

região sensivelmente distinta da caatinga encontrada em outras regiões do referido bioma. 

Ao relacionar a biodiversidade ao grau de novidade, exemplifica-se com o caso do 

Geoparque Araripe, dado que a biodiversidade neste local apresenta um aspecto importante 

pelo fato das questões endêmicas, cuja ocorrência é apenas neste local, a exemplo da espécie 
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Soldadinho do Araripe (Antiolphia bokermanni), ave que aparece em áreas restritas do Ceará, 

além de ser uma das aves mais ameaçadas do planeta. 

Esta singularidade associada ao Soldadinho do Araripe faz com que turistas 

estrangeiros com foco na contemplação de aves vejam a espécie como uma das atrações 

principais. Segundo dados do Blog do Crato, rotas de turistas passaram a confluir ao sul do 

Ceará, como uma romaria, cujo ponto alto é a atividade de observação de aves, 

contemplando-se esta espécie, que só existe em Barbalha, Crato e Missão Velha. Nesse 

sentido, a experiência atrelada à unicidade dessa espécie possibilita um grau de novidade e 

uma experiência mais relevante que no Projeto Geoparque Seridó.  

O indicador geodiversidade corresponde ao meio físico (minerais, rochas, fósseis e a 

paisagem natural de um local). Em um projeto de geoparque, para que seja considerado um 

geoparque efetivamente, seu patrimônio geológico deve apresentar um diferencial quando 

comparado com outros em nível de Estado e país. Por essa perspectiva, considerou-se a 

geodiversidade do Projeto Geoparque Seridó como diferenciada (reflete a região com 

características único-privilegiadas de grande importância, com potencial para gerar um fluxo 

turístico), com valoração nove. 

A justificativa para essa valoração fundamenta-se no exemplo do Geossítio Mina 

Brejuí, cujos minerais e rochas presentes só existem neste geossítio, o que o tornou conhecido 

como a maior mina de scheelita na América do Sul. A scheelita é um mineral utilizado na 

produção de filamentos de lâmpadas, contatos elétricos para fornos de altas temperaturas, 

equipamentos de raio-x, fabricação das pontas de canetas esferográficas, motores de foguetes, 

turbinas de aviões e revestimentos de mísseis. 

A geodiversidade do local está associada a diferentes valores, seja o intrínseco, 

cultural, econômico, científico, estético, funcional e turístico, que condicionam ao contexto do 

geoparque uma diversidade de sentidos e significados, fazendo dessa junção algo 

diferenciado, quando comparado com outros projetos de geoparques em razão dessa 

pluralidade. Por esse motivo, esse misto de elementos proporciona um grau de novidade ao 

território nos seus diferentes valores, suscitando uma rica experiência turística em decorrência 

das suas múltiplas facetas.  

A análise do indicador clima no projeto geoparque Seridó, condição atmosférica que 

caracteriza a região, o mesmo por estar inserido no bioma da caatinga e por ter a 

particularidade dos períodos de sol e de chuva, apontou-o como diferenciado (reflete a região 

com características único-privilegiadas de grande importância, com potencial para gerar um 

fluxo turístico), com valoração sete. A justificativa desta valoração decorre da característica 
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do local, no qual ocorrem dois tipos de clima dentro do território do geoparque, um mais 

ameno, presente nos locais de serra, e o menos ameno nos locais abaixo das serras.  

Todavia, o grau de novidade vinculado ao clima do geoparque Seridó não vem a ser 

tão relevante, visto que esse tipo de clima pode ser encontrado em outros locais, a exemplo da 

Serra de Martins (no município de Martins/RN); Serra de Ubajara (no Estado do Ceará); 

Bananeiras (no Estado da Paraíba). Consequentemente, a experiência turística não seria única 

frente à diversidade de lugares que apresentam climas semelhantes. 

Em relação à segunda subdimensão do instrumento, o recurso cultural, no que se 

refere ao indicador patrimônio material (o qual compreende os bens imóveis, como os núcleos 

urbanos, sítios arqueológicos e paisagisticos, e bens móveis como acervos museológicos, 

documentais, bibliográficos, arquivistas, videográficos, fotográficos e cinematográficos), no 

Projeto Geoparque Seridó, julgou-se como diferenciado com valor nove (reflete a região com 

características único-privilegiadas de grande importância, com potencial para gerar um fluxo 

turístico).  

Tal valoração foi atribuída em razão da particularidade que o local tem em termos de 

suas características arqueológicas, a exemplo do Geossítio Xique Xique, localizado no 

município de Carnaúba dos Dantas, que abriga pinturas rupestres em diferentes tons de 

vermelho, classificadas como Tradição Nordeste, Subtradição Seridó, em que as figuras retratam 

humanos (em cenas de festa, caça e sexo), cervídeos, felinos e aves (emas, papagaios); o 

Geossítio Serra Verde, no município de Cerro Corá, que apresenta sítio arqueológico (local em 

forma de gruta onde se abrigavam homens pré-históricos, com inúmeras pinturas rupestres de 

animais e pessoas); Geossítio Marmita do Rio Carnaúba (marmitas são cavidades produzidas em 

função da erosão fluvial), havendo, em alguma delas, inscrições rupestres da Tradição Itaquatiara, 

realizadas por povos que habitaram a região do Seridó há cerca de 2.500 anos (Luna & 

Nascimento, 1998), além do Geossítio Poço de Arroz, que apresenta pinturas rupestres também 

da Tradição Itaquatiara. 

A Tradição Nordeste determina uma das mais antigas representações rupestres do 

continente sul-americano, identificada, pela primeira vez, no Estado do Piauí. Identificou-se essa 

mesma tradição nos Estados do Rio Grande do Norte, na região do Seridó; na Chapada 

Diamantina, no Estado da Bahia; no Vale Médio São Francisco, no Estado de Sergipe; no sertão 

da Paraíba e nos municípios de Buíque e Afogados de Ingeria, no Estado de Pernambuco (Martin 

& Asón 2000). 

A Tradição Itaquatiara retrata gravuras esquemáticas sobre rochas – a mais extensa e de 

mais difícil estudo. Conforme Aguiar (1996, p. 97), “seu expoente máximo está na Itacoatiara da 
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Pedra do Ingá e nas pedras de “tanques” na região do Seridó com pedras de mais de 20 metros 

repleta de gravuras”. Os desenhos são sempre esquemáticos ou ideográficos, com alguma 

manifestação zoomórfica. Somada a essas particularidades presentes no território do geoparque, 

há também características museológicas e todos os acervos em termos de documento 

relacionados à região.  

Em face dessas singularidades, o grau de novidade proporcionado pelo indicador 

patrimônio material ao contexto do Geoparque Seridó é algo único, mesmo existindo o 

Geoparque Araripe no Nordeste. Os elementos representativos do patrimônio material no 

geoparque configura uma característica particular ao território, além de possibilitar ao turista 

que vai a este local vivenciar aspectos que remetem à época do nomadismo, vindo a incidir 

em uma experiência turística diferenciada, uma vez que se tem a oportunidade de vivenciar 

aspectos remanescentes da história da civilização humana. 

A análise do indicador patrimônio imaterial compreende as expressões de vida, 

tradições que comunidades, grupos e indivíduos recebem de seus ancestrais, transmitindo seus 

conhecimentos a seus descendentes, a exemplos dos saberes, as formas de expressão, danças 

populares, lendas, folclore, tradições orais, celebrações, rituais costumes e outras tradições. 

Nesse sentido, o patrimônio imaterial do geoparque foi caracterizado como 

diferenciado (reflete a região com características único-privilegiadas de grande importância, 

com potencial para gerar um fluxo turístico) com valoração nove. O argumento para explanar 

esta valoração decorre da existência de elementos da tradição oral, folclore, danças e lendas, 

que são elementos fortes e presentes no território do geoparque, a exemplo da religiosidade no 

município de Currais Novos, com celebrações referente a Nossa Senhora de Sant’Ana, 

artesanato e comidas regionais (carne de sol, os queijos de manteiga e de coalho,  os biscoitos 

[como raivas, sequilhos, palitos] e os doces); o município de Carnaúba dos Dantas, com seu 

santuário religioso; o Monte do Galo, a máxima expressão religiosa, recebendo fiéis em 

romarias, cujas bênçãos de Nossa Senhora da Vitória enchem de fé o sertanejo, além das 

lendas que povoam a localidade, a exemplo da lenda que narra a história que diz que os 

antepassados ouviram um galo cantar no alto do Monte, onde está localizado o Cruzeiro. 

O grau de novidade relacionado ao aspecto imaterial do geoparque traduz ricas 

vivências condicionadas aos elementos inerentes a este território, sinalizando uma experiência 

turística diferenciada, revestida de misticismo, religiosidade e tradições que reforçam o 

contexto sertanejo do território, indo ao encontro da perspectiva do turismo de experiência, ao 

proporcionar momentos únicos e marcantes por meio de ofertas inovadoras que compensem 

toda viagem. 
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Contudo, convém pontuar que a análise do potencial endógeno do Projeto Geoparque 

Seridó perpassa por fatores limitantes que também o influenciam, qualificados como aspectos 

influenciadores, relacionados ao tempo de deslocamento, custo e segurança. Para ter uma 

percepção do quanto esses elementos limitam o potencial, é necessário traçar um espelho de 

análise com os principais destinos emissores. 

Segundo o Estudo da Demanda Turística Internacional Brasil do ano de 2018, 

apresentado pelo MTUR (Ministério do Turismo), a América do Sul é o principal continente 

emissor, registrando 144.877 turistas, seguida da Europa, com o registro de 42.198 turistas. 

Ao tomar como espelho de análise a Europa como destino emissor, destaca-se a França, com 

14.872 turistas, e a Alemanha, com 5.590 turistas.  

Para mensurar como o tempo, o custo e a segurança influenciam na análise do 

potencial turístico de um território, utilizou-se a França como exemplo para traçar essa 

reflexão. Ao levar em consideração a distância da França para o portão de entrada do 

Geoparque Seridó, para o município de Currais Novos, gasta-se em torno de 21h e 11 mim 

(França – Natal: 18 horas e 25 minutos de voo mais Natal – Currais Novos:  2 horas e 46 

minutos), ou seja, é um destino longe, o que faz pesar na decisão de ir ou não.  

Com base em dados fornecidos pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio Grande 

do Norte, em relação ao maior mercado emissor interno (São Paulo), a distância entre o 

referido Estado e o município de Currais Novos é de seis horas  (3 horas e 15 minutos em voo 

direto somado ao tempo de distância de 2 horas e 46 minutos de Natal a Currais Novos), que, 

quando comparado com o mercado Europeu, torna-o mais competitivo e apresenta uma 

incidência mais positiva no que se refere à decisão de ir ao destino. E, em relação a emissores 

regionais, segundo dados apresentados no Plano Estratégico de Marketing e Turismo do Rio 

Grande do Norte, os Estados do nordeste que mais emitem turistas ao Rio Grande do Norte 

são Pernambuco e Paraíba. 

Ao tomar Pernambuco como exemplo, sua distância para o município de Currais 

Novos são 6 horas e 30 minutos de carro ou um trajeto de 4 horas (voo direto Recife – Natal 1 

hora e 05 minutos, somando com as 2 horas e 46 minutos de Natal à Currais Novos). Os 

comparativos de distâncias com os diferentes mercados emissores são uma forma de 

evidenciar que, quanto mais próximo for o destino, maior a probabilidade de incidir de forma 

positiva no processo de análise do potencial turístico. 

De acordo com dados apresentados pela Fecomércio/RN (Federação do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte), por meio do IPDC (Instituto de Pesquisa 

e Desenvolvimento do Comércio), o qual retratou o perfil do turista no Rio Grande do Norte 
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na alta temporada no ano de 2019, evidenciou-se que o gasto médio individual por dia do 

turista estrangeiro no Rio Grande do Norte é de R$ 351,65. Ao correlacionar o tempo de 

deslocamento com o custo, mesmo com o Geoparque Seridó se apresentando como um 

destino distante da França, o mesmo é um destino barato, ao tomar o comparativo do gasto 

individual do turista estrangeiro, quando se compara com outros destinos turísticos, a exemplo 

de São Paulo, que gerava um gasto individual, no ano de 2016, por parte dos europeus, de R$ 

425,00 reais.  

Somado a esses fatores, há outro elemento influenciador, a segurança. Conforme 

dados apresentados no anuário brasileiro de segurança pública de 2018, o Estado do Rio 

Grande do Norte foi o primeiro no número de MVI (Mortes Violentas Intencionais), 

apresentando uma taxa de 68 mortes por 100 mil habitantes, seguido do Estado do Acre, com 

63,9 mortes, e o Ceará, 59,1 mortes. Além disso, houve um aumento de 5,6% no número de 

homicídios dolosos no relatório de 2017 em relação ao ano de 2016, bem como um aumento 

de 71,3% no que tange ao número de homicídios no ano de 2017 em relação ao ano de 2016, 

assim como ocorreu um aumento de 150,6% no número de lesões seguidas de morte.  

Desse modo, a geodiversidade e o patrimônio material e imaterial, bem como o clima, 

fundamentam o potencial do projeto Geoparque Seridó. Aspectos como o grau de novidade e 

a experiência turística proporcionada por esses elementos ajudam nesse potencial. Contudo, o 

tempo de deslocamento frente aos diferentes mercados emissores, custo e segurança, são 

aspectos que limitam o potencial do Geoparque Seridó, porém podem ser administrados, 

como mostram os dados da SEED (Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social), ao 

apontar que, no primeiro bimestre de 2019, o Rio Grande do Norte obteve uma redução de 

41,9% no número de assassinatos, quando comparados com os dois primeiros meses de 2018. 

 Além do mais, há uma crescente demanda para geoparques no mundo, conforme 

Farsani et al (2012) pontuam ao relatar que o número médio pessoas que visitam geoparques 

anualmente aproxima-se em torno de 7,8 milhões. Esse tipo de demanda promove visitas aos 

geoparques em função dos interesses geológicos e ecológicos desses locais, como também 

dos seus cenários e paisagens excepcionais, além de haver mais preocupação com o valor 

intrínseco desses locais do que com a acessibilidade e as instalações do destino, além do gasto 

médio diário em dólares desses turistas ser de U$$17.3 dólares (Cheung, Fok & Fang 2014).  

Essas evidências robustecem o potencial turístico do projeto geoparque Seridó, em que 

o conjunto dessas informações oferece uma visão empírica a gestores públicos, justificam 

investimentos e o desenvolvimento de projetos à luz desses recursos, ordenando o 
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desenvolvimento da atividade em áreas mais pontuais de forma mais efetiva, além de orientar 

operacionalização em prospectivas futuras com base no recurso. 

4.1.2 Região do Descobrimento: Praia do Marco – RN 

 Os livros de história relatam a ocorrência do descobrimento do Brasil em 22 de abril 

de 1500, em Porto Seguro, na Bahia. Contudo, há fatos que alegam que o descobrimento do 

Brasil teria ocorrido no Rio Grande do Norte, mais precisamente, na Praia do Marco, 

localizada no município de São Miguel do Gostoso.  

Durante o reinado de D. João II, no ano de 1481, cruzes de madeira que marcavam os 

lugares descobertos foram substituídas por padrões de posse de pedra, assim chamados devido 

a sua uniformidade. Tais padrões de posse possuem relevos esculpidos na mesma face de uma 

cruz, símbolo da Ordem de Cristo e das armas do Rei de Portugal, cinco escudetes em cruz, 

com cinco besantes em santor, conhecidos como as quinas, sem a bordadura dos castelos.  

Esses padrões marcariam as descobertas portuguesas (Cascudo 1933).  

No Brasil, foram chantados dois padrões. O primeiro padrão a ser reconhecido no 

Brasil foi encontrado na Ilha do Cardoso, ao sul da barra de Cananeia, no litoral sul do Estado 

de São Paulo. Contudo, Texeira (2013, p.79) menciona que “o primeiro a ser chantado, 

evidentemente representando a posse do Brasil por Portugal foi o Marco Quinhentista ou 

como é conhecido, Marco de Touro, chantado na costa norte do Rio Grande do Norte”. 

Na coleção de mapas atribuídos a João Teixeira Albernaz I, do Livro que dá razão do 

Estado do Brasil, escrito por Diogo de Campos Moreno, em 1612, indica a costa de Touros, 

próximo ao Cabo de São Roque, o marco antíguo. No ano de 1875, o historiador 

Pernambucano José de Vasconcelos, ao tomar ciência de um cruzeiro de pedra na costa de 

Touros, que atraía romeiros de várias regiões, resolve visitar o local e constata que se trata de 

um padrão de posse. Nesse mesmo ano, José de Vasconcelos publica Datas Célebres e fatos 

notáveis da História do Brasil, dando conhecimento ao primeiro marco de posse do Brasil 

(Teixeira 2013). 

Câmara Cascudo, historiador norte-rio-grandense, foi um dos que mais contribuiu para 

a afirmação de que o padrão de posse foi chantado pela expedição exploratória de 1501. Essa 

frota trazia marcos para colocar na terra recém-encontrada. O historiador afirma que o Marco 

de Pedra existente na Praia do Marco, no Rio Grande do Norte, é, decididamente, o mais 

antigo padrão colonial e o primeiro que foi chantado na terra do Brasil. 

Somado a esses fatos, há tese do pesquisador e historiador Lenine Barros Pinto, autor 

do livro Reinvenção do Descobrimento (1998) e Ainda a Questão do Descobrimento (2000). 

O autor alega que o Monte Pascoal avistado do mar, na verdade, é o Pico do Cabugi – 
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formação rochosa localizada no município de Angicos, Rio Grande do Norte, e que a água 

boa da carta de Pero Vaz de Caminha é o Rio Açu, e não o rio Mutari ou Doce. O pesquisador 

alega que a baía onde poderiam ancorar várias caravelas, denominada de “porto seguro” na 

carta de Caminha, poderia ser qualquer uma do litoral brasileiro, uma vez que existem muitas 

enseadas na costa do país. 

Toda confusão, segundo Ramos (2010), deve-se a três fatores: 1) Os portugueses 

tinham que esconder suas descobertas dos inimigos: além de errar propositalmente as 

coordenadas, graus e latitudes, escondiam mapas e falseavam informações para não cair nas 

mãos de piratas; 2) a primeira história do Brasil foi escrita 300 anos depois do descobrimento; 

3) e a carta de Caminha só foi descoberta em 1773 e publicada em 1817. 

Além disso, Ramos (2010) reforça sua tese ao destacar que o percurso de Lisboa ao 

Brasil durou 30 dias e que, na segunda expedição portuguesa ao Brasil, em 1501, enviada à 

procura de Cabral, o percurso, o qual veio dar no Rio Grande do Norte, na altura da Ponta do 

Calcanhar, foi realizado também em 30 dias cravados. Assim, questiona-se: como Cabral 

poderia chegar ao sul da Bahia, muito mais longe, em 30 dias? Ademais, relata que: 

Pero Vaz de Caminha relata em sua carta acerca de uma lagoa de água doce onde os 

descobridores teriam se banhado. Não existe lagoa de água doce em Porto Seguro, só 

poderiam ter se banhado no RN, na lagoa do Boqueirão ou na lagoa do Avião, região 

do saliente, como é chamada essa parte do litoral do Rio Grande do Norte (Ramos 

2010, p.47) 

 

Outro ponto forte da tese do historiador Potiguar, Lenine Pinto, é a distância entre o 

Padrão de Cananéia, no Estado de São Paulo, e o Padrão chantado em Touros. Duas mil 

milhas é a distância de um para o outro. Corrobora o fato a premissa detalhada pelo 

historiador, em que certo Domenico Pisani estava em Lisboa quando a esquadra de Cabral 

retornou, devendo ter conhecido e falado com marinheiros, tendo enviado ao doge de Veneza 

uma carta, na qual contava que Cabral percorrera duas mil milhas de costa e não encontrara 

fim. Soma-se também aos fatos a questão de que, dois anos após o descobrimento, aparece, no 

planisfério de Cantino, considerado o mapa mais antigo do Brasil, certo cabo de São Jorge, 

que, mais tarde, mudou o nome para o de São Roque, perto de Touros, Rio Grande do Norte. 

É mais uma prova de que o descobrimento se deu no Rio Grande do Norte (Ramos, 2010).  

Além da importância histórica do Marco no contexto do descobrimento do Brasil, o 

Marco de Touros era venerado pelos moradores, que até construíram uma capelinha para 

abrigá-lo. Todavia, com o avanço do mar, os moradores arrastavam o marco para mais longe, 

salvando-o das ondas. No entanto, a polícia o retirou em 1975, o que ocasionou a revolta dos 
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moradores locais, pois este era considerado um marco santo, que os moradores raspavam para 

fazer chás que curavam (Teixeira 2013).  

A Praia do Marco, na qual o marco foi chantado, caracteriza-se por ser uma enseada 

de mar calmo, com muitas dunas e pouca vegetação. Isolada, apresenta uma paisagem 

diferenciada, uma vez que não é explorada para fins da atividade turística, preservando suas 

características naturais, conforme ilustra a figura a seguir: 

Figura 20 – Praia do Marco no município de São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2019) 

 

Figura 21 – Vista da Praia do Marco 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2019) 
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A praia é acessada por uma estrada de terra que sai da Praia de Tourinho, localizada 

em São Miguel do Gostoso, cujo trajeto tem 17 km e é percorrido em torno de 20 minutos, 

mesclando trechos à beira-mar e outros que passam por dentro de um parque eólico.  

Atualmente, no local, encontra-se uma réplica do marco que fica em frente à capelinha, 

conforme ilustra a figura a seguir: 

Figura 22 – Capela Nossa Senhora dos Navegantes 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

Figura 23 – Réplica da Pedra do Marco 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2019) 
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Figura 24 – Sinalização da Praia Marco do Descobrimento 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2019) 

 

Figura 25- Praia do Marco 

 

Fonte: https://tokdehistoria.com.br/2014/04/09/a-maravilhosa-e-historica-praia-do-marco/ 

 

Diante da relevância histórica do local, várias ações ocorreram com a finalidade de 

fomentar e divulgar o fato ocorrido, o que despertou o interesse dos veículos de imprensa, 

bem como da Secretaria de Estado de Turismo do Rio Grande do Norte para temática como 

uma forma de aproveitar esse contexto em prol do turismo no Rio Grande do Norte. Mediante 

a importância que a área e o assunto vêm tomando, aplicou-se também a metodologia 

desenvolvida na Praia do Marco, cuja avaliação do potencial endógeno do local ocorreu em 

https://tokdehistoria.com.br/2014/04/09/a-maravilhosa-e-historica-praia-do-marco/
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conjunto com a Professora Doutora Rosana Mara Mazaro, a qual tem grande conhecimento do 

assunto e também é uma das defensoras dos fatos que conduzem ao descobrimento do Brasil 

no território do Rio Grande do Norte. 

Após a análise e a aplicação da metodologia na Praia do Marco, obtiveram-se os 

seguintes resultados: 

Quadro 33 – Resultado do Potencial endógeno da Praia do Marco 

Fonte: Pesquisa de Campo (2019 
 

Quadro 34 – Significado dos valores na escala de valoração 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 

 

Na análise da dimensão recurso natural, no que se refere ao indicador recurso hídrico 

(lagoas, lagos, praias, cachoeira, etc.), a Praia do Marco foi considerada relevante (reflete a 

região que merece atenção por seus recursos representativos, capaz de interessar visitantes 

com potencial moderado de gerar fluxo turístico), com valoração seis. A justificativa para a 

atribuição do referido valor fundamenta-se no fato de que a praia em si não é o grande 

diferencial do local, uma vez que existem outras praias dentro do próprio Estado do Rio 

Grande do Norte, com um apelo paisagístico maior. 
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Inexistente Reflete a região que não apresenta recursos com atributos ou características 

importantes e que por si só, não é capaz de gerar fluxo de turistas. 

Exígua Reflete a região que apresenta recursos poucos significativos com potencial mínimo 

gerador de um fluxo turístico. 

Relevante Reflete a região que merece atenção por seus recursos representativos, capaz de 

interessar visitantes com potencial moderado de gerar fluxo turístico. 

Diferenciada Reflete a região com características único-privilegiadas de grande importância, com 

potencial para gerar um fluxo turístico. 

Exclusiva Representada pela valoração 10, reflete a região que possui característica peculiar 

por não existirem recursos parecidos em outras regiões, com um grande potencial e, 

por isso, tem a capacidade de gerar um grande fluxo turístico. 
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No Estado do Rio Grande do Norte, como exemplo dessa lógica de representatividade 

do recurso hídrico, tem-se o mar da praia de Pipa, localizada no município de Tibau do Sul, 

cuja praia é conhecida internacionalmente e que, quando confrontada com o mar da própria 

Praia do Marco, na visão da avaliadora, apresenta uma singularidade maior, assim quando 

comparada também com outros mares na região Nordeste, a exemplo da Baía do Sancho, 

localizada em Fernando de Noronha, Pernambuco, conhecida por suas atrações naturais 

diferenciadas. 

Na análise do recurso hídrico da praia do Marco, associa-se o grau de novidade como 

uma forma de ponderar esse recurso dentro do contexto do potencial turístico endógeno local. 

Nessa lógica, o mar da praia do Marco, por não apresentar elementos que a diferenciem dos 

demais mares das praias acima exemplificados, o seu grau de novidade não é tão significativo. 

Consequentemente, o reflexo ocasionado na experiência turística proporcionado por esse 

recurso não figura de forma expressiva, visto que há outras localidades que apresentam uma 

maior singularidade em relação a esse recurso. 

Valorou-se a biodiversidade como diferenciado (Região com características único-

privilegiadas de grande importância, com potencial para gerar um fluxo turístico) de valor sete, uma 

vez que o local apresenta uma pequena faixa de vegetação de restinga, bem como não se observa 

diferentes espécies de animais. Quando equiparada com a biodiversidade de outras localidades, a 

exemplo da Praia da pipa, esta apresenta uma maior particularidade ao se comparar com a 

biodiversidade existente na Praia do Marco. 

O grau de novidade vinculado a esse indicador, em razão da sua característica 

diferenciada, pode configurar um exotismo em função do aspecto inexplorado do local. 

Contudo, quando comparado com a biodiversidade de outras áreas litorâneas do Rio Grande 

do Norte, apresenta uma menor representação e não vem a ser tão significativo na experiência 

turística, quando comparado com a biodiversidade da Praia de Pipa, que apresenta saguis, 

bem-te-vis, beija-flores, garças, iguanas, lavadeira (ave passeriforme sul-americana 

pertencente à família dos tiranídeos e que, em alguns lugares do Nordeste, também é 

conhecida pelo nome Lavadeira-de-Deus), sabiás, timbus e urubus, além dos aspectos 

presentes da vegetação mata atlântica. 

O indicador geodiversidade (o meio físico, ou seja, os minerais, rochas, fósseis e a 

paisagem natural) foi qualificado como diferenciado (reflete a região com características 

único-privilegiadas de grande importância, com potencial para gerar um fluxo turístico), com 

valor sete. A razão para se atribuir este valor justifica-se pelo fato de a localidade não 

apresentar uma diversidade nesse quesito, porém, há presença de dunas no local. 
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Todavia, ao correlacionar o grau de novidade a este indicador, notam-se localidades 

dentro do próprio Estado do Rio Grande do Norte com características geológicas mais 

significativas. Novamente, ao tomar a Praia de Pipa como exemplo, o contraste das falésias 

multicoloridas com as dunas condiciona ao local uma geodiversidade mais significativa que a 

Praia do Marco. Com isso, o grau de novidade resultante do indicador geodiversidade, quando 

analisado à luz da praia do Marcos, não vem ter um peso no que se refere à intensidade da 

experiência turística, uma vez que há ocorrência de aspectos da geodiversidade mais 

representativos em outros locais do nordeste, bem como no Brasil. 

Em relação à análise do indicador clima no local analisado, qualificou-se como 

diferenciado (reflete a região com características único-privilegiadas de grande importância, 

com potencial para gerar um fluxo turístico), com valor sete. Tal valor se baseou no fato de 

que a região possui uma especificidade climática interessante: baixíssimos índices 

pluviométricos, ainda mais quando se pensa em áreas litorâneas. A combinação de ventos 

fortes está fazendo da Praia do Marco uma das praias procuradas por participantes de Kitesurf 

e Windsurf. 

A correlação existente entre o indicador clima e o grau de novidade para o contexto da 

Praia do Marco não vem a ser algo que incida na singularidade deste fator no local, como 

também não reflete em uma experiência turística única e diferenciada, uma vez que há uma 

diversidade de praias que apresentam tipos de clima, que, por si só, motivam a ida de turistas 

o ano todo, a exemplo de Fernando de Noronha, Pernambuco, e São Miguel dos Milagres, em 

Alagoas.  

A análise da dimensão Recurso Cultural, no que se refere ao indicador Patrimônio 

Material, compreende os bens imóveis, como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos, 

paisagísticos, bens individuais, bens móveis, como sítios arqueológicos, acervos 

museológicos, documentais, bibliográficos, arquivistas, videográficos, fotográficos, 

cinematográfico. Para o contexto do local analisado, qualificou-se como relevante (reflete a 

região que merece atenção por seus recursos representativos, capaz de interessar visitantes 

com potencial moderado de gerar fluxo turístico), com valoração seis. 

A atribuição de tal valor se justifica pelo fato de a localidade apresentar, do ponto de 

vista do conjunto de elementos que compreendem o aspecto do patrimônio material, apenas 

um bem móvel, o Marco Quinhentista. O marco original foi retirado da região no ano de 

1975, e, atualmente, há uma réplica dele em frente à capela de Nossa Senhora dos 

Navegantes.  
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Em relação ao grau de novidade relacionado a este indicador, existem, em outros 

locais, elementos do patrimônio material para o qual se dedica uma maior atenção, em razão 

da publicidade dos fatos relativos à época, do que o próprio marco, mesmo sabendo a 

relevância deste elemento dentro do contexto do descobrimento. Como exemplo, tem-se um 

componente do patrimônio material, as fortificações, edificações militares datadas do século 

XVI construídas em pontos estratégicos do interior ou áreas de fronteira, como a Fortaleza de 

Nossa Senhora da Assunção, cuja cidade de Fortaleza cresceu ao Redor, e a Fortaleza de 

Santa Cruz, localizada na ilha de Anhatomirim, no Estado de Santa Catarina. Tais exemplos 

condicionam uma experiência turística superior quando comparada com o Marco 

Quinhentista.  

O indicador patrimônio imaterial compreende os saberes, formas de expressão, danças 

populares, lendas, folclores, tradições orais, celebrações, rituais costumes e outras tradições. 

Para este aspecto, o local foi valorado como diferenciado (reflete a região com características 

único-privilegiadas de grande importância, com potencial para gerar um fluxo turístico), com 

valoração nove.  

O valor atribuído está embasado nas cinco evidências que conduzem a história do 

descobrimento do Brasil ao litoral do Rio Grande do Norte. A primeira relaciona-se ao fato de 

as correntes marítimas terem direcionado naturalmente as caravelas para o Rio Grande do 

Norte, uma vez que há dificuldades de chegar da Europa à Bahia; o Monte Pascoal visto pelos 

portugueses seria o Pico do Cabugi; a presença de “aguada”, ou seja, presença de água doce 

que há nas proximidades do Marco de Touros, e não em Porto Seguro; o Marco de Touros é 

diferente do que foi chantado na Bahia, possui esculpidos símbolos e brasões semelhantes ao 

que foi chantado em Cananéia, São Paulo, reforçando a tese do descobrimento em terras 

potiguares. Consta em mapas portugueses que os mesmos navegaram duas mil léguas ao sul 

do país para fixar o marco. Essa distância consiste na distância entre São Paulo e o Rio 

Grande do Norte.  

O grau de novidade relacionado a esse fato oportuniza à região uma relevância não só 

do contexto histórico nacional como internacional, aspecto que tem chamado atenção dos 

diversos veículos de imprensa, nacional e internacional, universidades federais e órgãos da 

gestão pública, seja Estado ou município, que almeja, nesta tese, uma nova conjuntura ao 

turismo do Estado. Nesse sentido, a experiência oportunizada pela localidade é algo 

significativo, possibilitando aos interessados um contato direto com esse fato histórico, além 

de conhecer in loco a praia que culmina esse fato. 
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Como posto anteriormente, quanto a esta análise do potencial turístico, há fatores que 

o limitam, como o tempo de deslocamento, o custo e a segurança. Ao fazer um comparativo 

com os mesmos mercados emissores da avaliação anterior, o tempo de deslocamento da 

França para a Praia do Marco foi estimado em 19 horas e 55 minutos, para se chegar ao local 

(Voo direto de Paris – Natal: 18 horas e 25 minutos mais Natal – Praia do Marco: 1 hora e 30 

minutos). Ou seja: um destino longe do mercado emissor europeu, e essa distância influencia 

na análise do potencial. 

Ao fazer essa mesma reflexão, com principal mercado interno emissor para o Rio 

Grande do Norte, de São Paulo para a Praia do Marco, dispende-se um tempo de 4 horas e 45 

minutos (voo direto São Paulo – Natal: 3 horas e 15 minutos mais Natal – Praia do Marco: 1 

hora e 30 minutos). Quando comparado ao mercado europeu, torna-se mais perto do destino 

almejado, e esse trajeto menor influencia a decisão de forma positiva.  

Em relação ao principal mercado emissor regional, Pernambuco, conforme dados 

pontuados pelo estudo de demanda realizado pelo IPDC (Instituto de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Comércio da Fecomércio – Rio Grande do Norte), estima-se um tempo 

de deslocamento de 5 horas e 30 minutos via terrestre (4 horas de Pernambuco – Natal mais 1 

hora e 30 minutos Natal – Praia do Marco). Esse percurso pode ser menor, caso seja realizado 

via aérea, totalizando 2 horas e 30 minutos (1 hora Recife – Natal mais 1 hora e 30 minutos 

Natal – Praia do Marco), distância que apresenta um peso maior no espelho de análise do 

potencial do local. 

Cabe a reflexão que o custo e o tempo de deslocamento podem ser desconsiderados 

quando uma determinada pessoa releva esses aspectos, objetivando alcançar algo que, para 

elas, transmite um valor, a exemplo de pessoas que vão a determinados destinos, 

independentemente do valor monetário gasto, mas como uma forma de satisfazer seus desejos 

e anseios.  

Em face dessa reflexão, cabe apontar, conforme análise anterior, a questão da 

segurança. Este elemento é vital para a qualidade no turismo e condiciona o sucesso ou o 

fracasso de um destino. Nessa lógica, mediante os dados presentes no anuário brasileiro de 

segurança pública de 2018, o Estado do Rio Grande do Norte está entre os primeiros no 

número de MVI (Mortes Violentas Intencionais), seguido do aumento do índice de 

homicídios dolosos, latrocínios e de lesões seguidas de morte.  

Mediante os critérios utilizados na análise do potencial turístico endógeno do território 

da Praia do Marco, apresentou a valoração maior para a dimensão recurso cultural, 
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principalmente para o indicador patrimônio imaterial, sustentado pelos fatos, teses e 

historiadores que asseguram a premissa do descobrimento no Rio Grande do Norte.  

Somam-se a isso dados apresentados pela OMT (Organização Mundial do Turismo) 

em uma pesquisa desenvolvida no ano de 2018, intitulada “As sinergias do turismo cultural”, 

estudo no qual a OMT relata que entre 5% a 10% dos turistas no mundo são motivados a 

viajar pela cultura. O segmento do turismo cultural é visto como um mercado em crescimento, 

e os países que apresentaram uma maior taxa foram os países das Américas. O estudo também 

aponta que, nos últimos cinco anos, a taxa média de crescimento no turismo cultural 

corresponde a pouco mais de 20%, caracterizando um crescimento de 4% ao ano e traça um 

paralelo com a taxa de crescimento do turismo global, que foi 19%, representando um 

crescimento de 3,9% ao ano, evidenciando que o turismo cultural está crescendo mais rápido 

que o turismo mundial global. 

Esses números expressam a força do segmento do turismo cultural que, somado ao 

potencial turístico endógeno da Praia do Marco, orienta de forma mais concreta decisões no 

que se refere a orientar possíveis investimentos na área, além de fundamentar criações de 

produtos ou serviços alinhados com a dimensão que mais caracterizou o potencial endógeno 

do local.  

Apesar de o Geoparque Seridó e a Praia do Marco serem locais que apresentam 

características diferenciadas, mediante os critérios e indicadores utilizados, a ideia não é tratá-

los como destinos concorrentes, mas como elementos que podem usar seus recursos como 

estratégias de diferenciação. A praia do marco se destacou por seu recurso cultural imaterial, 

elemento este que pode configurar um leque de opções em termos de inovação da oferta 

turística local.  Logo, a análise dos locais incide não em como estes podem ser trabalhados à 

luz do potencial específico identificado nos respectivos territórios, possibilitando, aos gestores 

e investidores, direcionamentos mais precisos em termos de política pública de turismo. 

 

5. Conclusão  

 

A distinção conceitual entre recurso, atrativo e potencial possibilitou que o objetivo 

estabelecido nesta investigação fosse alcançado, visto que, a partir disso, foi possível 

identificar quais os critérios que definem o potencial turístico de locais ou regiões.  A análise 

dos termos permitiu uma demarcação do conceito de potencial turístico de forma mais 

precisa, observando-se como esta demarcação implica na gestão e na competitividade 

destinos. 



 
 

149 
 
 

Nesse sentido, os fatores determinantes do potencial turístico foram definidos também 

a partir da análise dos indicadores das metodologias de potencial turístico avaliadas. A 

observação desses instrumentos constatou a distorção no significado de potencial turístico, ora 

associado à ideia de atrativo, ora de oferta, ora de mercado, não se avaliando o termo na 

essência. 

O conjunto de fatores que criam as condições fundamentais para o potencial turístico 

está definido na dimensão Potencial Endógeno do modelo proposto, que se concentra no 

recurso em que este tem a capacidade de oferecer condições competitivas globais com base 

em elementos locais, concedendo oportunidades estratégicas para posicionamento e 

diferenciação em relação à futura composição da oferta do local, caracterizando-se como uma 

necessidade estratégica na gestão do turismo. 

A ação de avaliar potencial turístico de forma empírica (conceitual-etimológica) 

embasada em uma metodologia que busque medir este potencial, orientando ações de 

investimentos e atos decisórios de gestores públicos, concede ao turismo uma melhor forma 

de gerenciar esses recursos, seja por uma perspectiva financeira ou em um melhor 

aproveitamento dos recursos endógenos locais, bem como seleção de novas áreas, 

reorganizando melhor a atividade e o direcionamento das políticas públicas para o setor de 

turismo, de forma mais efetiva. 

Entretanto, a identificação e a análise do potencial turístico são anteriores à formação 

de produtos e destinos turísticos em que o recurso turístico funciona como a base para este 

potencial, ou seja, atua como um atributo do local em razão das suas características naturais e 

culturais. Assim, conhecer os fatores condicionantes e determinantes no êxito do potencial 

turístico de destinos é extremamente pertinente para a definição e o planejamento do destino. 

Dessa forma, o desafio desta pesquisa foi possibilitar uma metodologia que avalie 

potencial turístico com uma maior apropriação do conceito e de forma mais concreta. As 

subdimensões do modelo, o recurso natural e o recurso cultural são aspectos iniciais para o 

desenvolvimento de projetos e iniciativas no turismo, uma vez que traduz a realidade do local 

no que se refere à força dos seus recursos em se converter em produtos e serviços turístico, 

direcionados a algum segmento de mercado. 

Quando se pensa na perspectiva da gestão, em que se objetiva conhecer os eventos que 

ocorrem no turismo, para que, assim, ações a serem desenvolvidas possam ser inferidas, o 

instrumento permite apontar segmentos potenciais de mercado, com base na avaliação e 

valoração do recurso identificado no local, dado que os métodos de potencial turístico 

identificados não avaliam potencial turístico, mas a estrutura do destino enquanto condição 
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para o potencial, e não como um atributo endógeno do lugar que possa ser transformado em 

algo concreto.  

A aplicação da metodologia desenvolvida em duas localidades distintas, o Projeto 

Geoparque Seridó e a Praia do Marco, no município de São Miguel do Gostoso/RN, 

possibilitou encontrar diferentes situações em função do recurso endógeno dos lugares. Por 

meio da leitura do modelo aplicado, com base nos critérios estabelecidos, o potencial turístico 

do geoparque Seridó se baseia na sua geodiversidade e no seu patrimônio material e imaterial.  

A junção desses elementos em um mesmo local condiciona ao território do Projeto 

Geoparque Seridó um potencial turístico endógeno que permite um desdobramento de uma 

série de produtos e serviços turísticos. A identificação desses elementos ressalta a força do 

território, considerando a capacidade dele de dar uma contribuição direta e efetiva ao turismo, 

com reais condições competitivas para o segmento de geoparques. 

A identificação do potencial turístico endógeno da Praia do Marco mostrou seu 

patrimônio imaterial como diferenciado em função da relevância histórica do local dentro do 

contexto do descobrimento. A região evidencia um tema importante, oferecendo perspectivas 

concretas de operacionalizar horizontes futuros, que apresenta a base para o turismo de 

experiência, cujo local poderá se beneficiar desse fato, em razão das condições competitivas 

para o segmento do turismo cultural. 

Uma das contribuições do trabalho relaciona-se à realização da distinção entre recurso 

e atrativo, a identificação do uso indiscriminado do termo potencial turístico, além da 

confirmação da relação de causa e efeito no que se refere à abordagem dos indicadores das 

metodologias de potencial. Outra contribuição da tese é demostrar a capacidade e a 

propriedade do modelo em oferecer uma avaliação para subsidiar decisões em relação a 

projetos e iniciativas à luz dos recursos endógenos. 

As principais diretrizes de contribuição para a configuração do arcabouço teórico-

metodológico e de pesquisa sobre potencial turístico possibilitado pela aplicação do modelo 

foram: 

 A distinção entre os termos recurso e atrativo, entendendo-se que não são sinônimos, 

sendo o recurso uma característica do local em função da característica cultural e 

natural, e o atrativo, algo criado, modificado para receber turistas; 

 A identificação do significado de potencial turístico na literatura e os diversos 

significados do termo e sua aplicabilidade no planejamento turístico; 

 O reflexo desse entendimento (recurso e atrativo como sinônimos) nos indicadores das 

metodologias e que não avaliam potencial; 
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 O termo potencial relacionado ao recurso endógeno; 

 Ênfase na necessidade de avaliar de forma mais concreta este potencial para alcançar 

reais condições de desenvolvimento turístico; 

 Orientação da gestão de destino. 

Na verdade, trata-se de uma metodologia que apresenta condições reais que 

fundamentam o desenvolvimento do turismo no destino, projetando cenários por meio de 

estratégias de diferenciação a partir do recurso e tornando-os diferenciais competitivos 

eficazes. O modelo permite uma nova forma de avaliar o potencial turístico ao delimitar seu 

conceito em que o recurso funciona como base para esse potencial, além de ser uma iniciativa 

de orientar gestores públicos nos seus esforços para desenvolver o turismo em localidades no 

quais a atividade não está consolidada. 

Como indicado no estudo, a correta compreensão do significado de potencial turístico 

é necessária por representar sua ocorrência efetiva, prática e real na localidade. A experiência 

promovida pelo projeto Geoparque e a Praia do Marco é importante para esta pesquisa, além 

de servir como exemplo para outros contextos de planejamento e formatação de destinos no 

que se refere à identificação do potencial e ao uso do recurso para a atividade turística. 

A pretensão do estudo foi enfatizar que, a partir da demarcação conceitual, o potencial 

turístico é endógeno e oferece um ambiente competitivo e vantagens diferenciadas. Essa 

iniciativa leva acadêmicos e gestores a alcançarem, em seus esforços, a análise concreta do 

potencial turístico a partir do seu conceito estrito, fornecendo de forma objetiva um 

direcionamento ao planejamento e ao desenvolvimento do turismo, visto que alguns gestores 

munícipes tentam desenvolver um destino sem avaliar previamente a força potencial dos seus 

recursos. 

Como conclusão do estudo, o modelo permite uma avaliação mais concreta e eficaz do 

potencial turístico dos lugares ou regiões, com possibilidades competitivas que um recurso 

apresenta para ser explorado pelo destino, permitindo comparação entre destinos em relação a 

segmento identificado com base no recurso. 

 

5.1 Limitações do estudo e continuidades do estudo 

 As subdimensões e os indicadores do instrumento apresentaram-se favoráveis para a 

análise do potencial, reconhecendo-se, contudo, alguns fatores limitantes na aplicação do 

modelo: 

a) O modelo traz uma avaliação qualitativa a partir dos indicadores propostos, porém 

apresentam a mesma relevância dentro da proposta metodológica. Com o 
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amadurecimento do instrumento, seria interessante se pensar na atribuição de pesos 

para facilitar a comparação entre destinos que apresentam recursos semelhantes; 

b) A criação de quantitativos poderia facilitar a se chegar a um indicador de potencial, 

mesmo que de zero a dez, no sentido de mensurar o potencial de se transformar em um 

destino; 

c) A partir disso, a projeção desse índice descreveria se o destino seria regional, nacional 

ou internacional, o que orientaria quanto à academia, bem como a um possível 

investidor; 

 Acredita-se que o conjunto de indicadores apresentados no modelo é favorável à 

análise do potencial turístico de um destino, podendo, portanto, representar uma referência 

para pesquisas posteriores relacionadas a planejamento e competitividade de destinos. 

Contudo, ainda há outras contribuições que possam fortalecer ainda mais o método proposto, 

principalmente em relação a outros estudos que explorem mais a fundo o conceito de 

potencial turístico. 

 Objetivando a continuidade da pesquisa, em relação aos temas abordados com a tese, 

almeja-se: 

a) Aplicar a metodologia em diferentes localidades, com a finalidade de avaliar e 

comparar seus resultados, explicando e fundamentando estudos de diferenciação de 

produtos e serviços em função do recurso endógeno; 

b) Colaborar com a discussão da distinção dos conceitos de recurso e atrativo e sua 

aplicação na lógica do planejamento turístico; 

c) Contribuir com uma maior discussão do conceito etimológico de potencial nos estudos 

do turismo. 
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Anexo A- Primeiro Instrumento desenvolvido para ser aplicado com os grupos focais 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO- PPGTUR 

DOUTORADO EM TURISMO 

 

AFERINDO POTENCIAL TURÍSTICO DE REGIÕES 

GRUPO FOCAL  

Recurso Natural 

  

  

  

  

  

  

 

Recurso Cultural 

  

  

  

  

  

  

 

Infraestrutura Turística 

  

  

  

  

  

  

 

 



 
 

168 
 
 

Infraestrutura Geral 
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Anexo B- Segundo Instrumento aplicado a grupos focais 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO- PPGTUR 

DOUTORADO EM TURISMO 

 

AFERINDO POTENCIAL TURÍSTICO DE REGIÕES 

GRUPO FOCAL  

 

Na sua percepção, qual a importância desses elementos em uma escala de zero a dez? Zero 

=não tem importância, 10= muita importância. 
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COMPONENTES DE DEMANDA  

Fatores motivacionais  

  

  

  

  

  

  

 

 

Fatores de Mercado 

  

  

  

  

  

  

  

 

Entrevistado:________________________________________________________________ 
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Anexo C- Instrumento aplicado com os Expertises na área do Turismo 

 

  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 

DOUTORADO EM TURISMO 

 

 

Discente: Cristiane Soares Cardoso Dantas Gomes 

Orientadora: Prof. Drª. Rosana Mara Mazaro.  

Tema da Pesquisa: Avaliação de potencial turístico de destinos com base em seus recursos 

endógenos.  

Objetivo da pesquisa: Desenvolver uma metodologia de avaliação de potencial turístico de 

localidades a partir de seus recursos natural e cultural endógenos, ou seja, não construídos 

para fins turísticos, mas que podem atrair por sua importância e singularidade. 

 

Prezado especialista na área de estudos em Turismo, 

 Este instrumento de pesquisa é parte fundamental de uma tese de doutorado, 

desenvolvida junto ao Programa de Pos-graduação em Turismo/ UFRN e, para que produza os 

resultados esperados e para que tenha o reconhecimento como cientificamente válida, 

necessita e conta com sua preciosa colaboração.  

 Seu papel é opinar sobre a propriedade e adequação do instrumento para medir o 

potencial turistico de um determinado local ou região de se transformar em um destino 

turístico, porém, ajustado ao grau de relevância e alcance de seus recursos endógenos e à 

capacidade de atrair um significativo fluxo de pessoas para que possa justificar investimentos 

no setor.  

 Considerando que se está propondo um modelo conceitual-metodologico para avaliar 

potencial turistico, o conceito de recurso turistico é chave para seu entendimento e 

acrescentou-se o adjetivo “endógeno” ao conceito de recursos para qualificálo e diferenciá-lo 

de outros elementos construídos ou transformados artificialmente para fins especificos do 

turismo e que podem ser tratados como recursos turisticos em um entendimento mais genérico 

do termo. 
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 Importantes estudos que discutem potencial turistico não diferenciam recurso turistico 

(espontâneo, original do lugar, endógeno) de atrativo turistico (transformado, criado, 

construido para o turismo) e isto tem gerado importante distorções tanto no entendidmento do 

significado como na aplicação do conceito no mundo concreto dos destinos. 

 Assim, esta pesquisa tem o interesse em contribuir com o apuramento conceitual do 

termo recurso e de sua diferenciação de atrativo, bem como possibilitar uma ferramenta capaz 

de auxiliar na análise do potencial turistico de um local, com base em seu patrimonio 

endógeno e original do local.  

 

POTENCIAL TURISTICO 

 

POTENCIAL TURISTICO; Entendido como o valor ou significado de um ou 

conjunto de elementos relacionados a natureza e à cultura e com capacidade para atrair um 

fluxo importante de visitantes. 

 

OFERTA 

Refere-se ao conjunto de elementos naturais e culturais próprios de cada lugar – endógenos – 

que podem gerar interesse em visitação e exploração turística e, portanto, com potencial de 

transformação em atrativo turístico.  

 

DEMANDA 

Refere-se ao conjunto de atributos relacionados à motivação e capacidade de atração de 

visitantes e turistas que podem definir o potencial turístico. 

1. Qual seu nível de concordância com a avaliação de POTENCIAL TURISTICO por 

meio da Dimensão Oferta e Dimensão Demanda? 
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Comentários:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

DIMENSÃO OFERTA 

 Essa dimensão é composta por duas sub categorias de atributos que representam os recursos 

endógenos próprios e originais de um determinado local: 

 Recursos Naturais: Conjunto de Recursos hídricos (Lagoas, lagos, rios, praias, 

cachoeiras, etc.), Biodiversidade (toda diversidade biológica relacionada às formas de 

vida), Geodiversidade (variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos 

geradores de paisagens, rochas, minerais, fósseis e solos e outros depósitos superficiais 

que constituem a base para a vida na terra) e o Clima (condição atmosférica que 

caracteriza a região).  

 Recursos Culturais: Conjunto de atributos relacionados as manifestações próprias de um 

modelo cultural, compreende tanto as de natureza material e imaterial.   

A2.1- Patrimonio Historico Imaterial: Compreende as expressões de vida e tradições que 

comunidades, grupos e indivíduos recebem de seus ancestrais e passam seus conhecimentos a 

seus descendentes.  Exemplos: Os saberes, as formas de expressão, danças populares, lendas, 

Folclore, tradições orais, celebrações, rituais costumes e outras tradições. 

A 2.2 – Patrimonio Historico Material: São divididos em bens imóveis como os núcleos 

urbanos, sítios arqueológicos e paisagisticos e bens idividuais; bens móveis como sítios 

arqueológicos, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivistas, videográficos, 

fotográficos e cinematográficos.  

 

2. Qual seu nível de concordância com a definição de RN e RC como sub-categorias da 

Dimensão Oferta e de sua propriedade como componente da avaliação do potencial para 

o turismo dos recursos endógenos de um destino? 
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Comentários:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Qual seu nível de concordância com a definição dos Indicadores da sub-categoria Recursos 

Naturais e de sua propriedade como componente da avaliação do potencial para o turismo 

dos recursos endógenos de um destino? 
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Comentários: 
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_______________________________________________________________________________ 

 

 

4.  Qual seu nível de concordância com a definição dos Indicadores da sub-categoria 

Recursos Culturais e de sua propriedade como componente da avaliação do potencial 

para o turismo dos recursos endógenos de um destino?  
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A2.1- Patrimonio Historico Imaterial        
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A 1.3- Outros marcos importantes        
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Comentários:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ESCALA DE VALORAÇÃO DA DIMENSÃO OFERTA 

 

Para a atribuição de valor aos atributos de cada dimensão e indicador, foram definidos 

diferentes níveis de importância e/ou significância do recurso endógeno para ser transformado 

em atrativo, conforme quadro abaixo: (Não há necessidade de marcar este quadro. A 

finalidade é ilustrar como ficou formatada essa dimensão).  
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5. Qual seu nível de concordância com a escala de valoração dos componentes das sub-

categorias Recursos Naturais e Recurso Cultural quanto ao potencial para o turismo dos 

recursos endógenos de um destino? 

Escala qualitativa das sub dimensões dos 

Recursos Naturais e Recursos Culturais 
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 Inexistente: Representado pela valoração        
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zero na escala, reflete a região que não 

apresenta recursos com atributos ou 

características importantes e que por si só, 

não é capaz de gerar fluxo de turistas;  

Exíguo: Representado pelas valorações 1, 2 

e 3, reflete a região que apresenta recursos 

poucos significativos com potencial mínimo 

gerador de um fluxo turístico; 

       

Relevante: Representado pelas valorações 4, 

5 e 6, reflete a região que merece atenção 

por seus recursos representativos, capaz de 

interessar visitantes com potencial moderado 

de gerar fluxo turístico 

       

Diferenciado: Representado pelas 

valorações 7, 8 e 9, reflete a região com 

características único-privilegiadas de grande 

importância, com potencial para gerar um 

fluxo turístico 

       

Exclusivo: Representado pela valoração 10, 

reflete a região que possui característica 

peculiar por não existir recursos parecidos 

em outras regiões, com um grande potencial 

e por isso tem a capacidade de gerar um 

grande fluxo turístico 

       

 

Comentários: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

DIMENSÃO DEMANDA 

 

Essa dimensão é composta por duas sub categorias de atributos que representam os 

fatores que podem influenciar e motivar a visitação de um determinado público ao destino. 

 FATORES MOTIVADORES 

Refere-se ao conjunto de elementos que podem motivar um determinado publico à visitar 

determinado atrativo. 
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 FATORES INFLUENCIADORES: 

Elementos que, para além da motivação, fazem possível que esse publico tenha acesso ao 

atrativo. 

 

6.  Qual seu nível de concordância com a definição de FM e FI como sub-categorias da 

Dimensão Demanda e de sua propriedade como componentes da avaliação do potencial 

para o turismo dos recursos endógenos de um destino? 
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B1 –Influenciadores        

B2 – Motivadores        
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7.  Qual seu nível de concordância com a definição dos indicadores da sub dimensão 

influenciadores e de sua propriedade como componente de avaliação do potencial para o 

turismo dos recursos endógenos de um destino? 

Indicadores da sub dimenão influenciadores 
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B 1.1-  Tempo de deslocamento         

B 1.2 – Recursos financeiros         
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8. Qual seu nível de concordância com a definição dos indicadores da sub dimensão 

motivadores e de sua propriedade como componente de avaliação do potencial para o 

turismo dos recursos endógenos de um destino 

 

 

 

Comentários: 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

ESCALA DE VALORAÇÃO DA DIMENSÃO DEMANDA 

 

Para a atribuição de valor aos atributos de cada dimensão e indicador, foram definidos 

diferentes níveis de importância e/ou significância do fator motivador ou influenciador, 

conforme quadro abaixo (Não há necessidade de marcar este quadro. A finalidade é ilustrar 

como ficou formatada essa dimensão).  

 
ELEMENTOS DA DEMANDA 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

D
O

R
E

S
 

 Insignificante  Pouco Significante Moderado Significativo Muito 

Significati

vo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tempo de 

deslocamento 

           

Recursos 

Financeiros 

           

M
O

T
I

V
A

D
O

R
E

S
 

 R
E

S
 

Grau de 

Novidade 

           

Indicadores da sub dimenão Motivadores 

D
is

co
rd

o
 

p
le

n
am

en
te

 

D
is

co
rd

o
  

 

D
is

co
rd

o
 

p
ar

ci
al

m
en

te
 

N
ão

 

co
n
co

rd
o
, 

n
em

 

d
is

co
rd

o
 

C
o
n
co

rd
o
 

p
ar

ci
al

m
en

te
 

C
o
n
co

rd
o
  

 

C
o
n
co

rd
o
 

p
le

n
am

en
te

 

B 2.1-  Grau de Novidade        

B 2.2 – Segurança        
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Segurança            

 

9. Qual seu nível de concordância com a escala de valoração dos componentes da Dimensão 

DEMANDA quanto ao potencial de atratividade do conjunto dos recursos da oferta? 

 

Escala qualitativa das sub dimensões 

influenciadores e motivadores 
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Insignificante: Representado pela valoração 

zero, refere-se ao que não apresenta valor ou 

não tem importância no ato decisório do 

turista; 

       

Pouco significante: Representado pela 

valoração 1, 2 e 3, refere-se ao que apresenta 

pouca relevância no ato decisório do turista 

       

Moderado: Representando pela valoração 4, 

5 e 6, refere-se ao que apresenta razoável 

capacidade de influenciar no ato de escolha 

do turista 

       

Significativo: Representado pela valoração 

7, 8 e 9, refere-se ao que apresenta 

importância no ato decisório do turista 

       

Muito significativo: Representando pela 

valoração 10, refere-se ao que apresenta 

muita importância e interfere diretamente o 

ato decisório do turista 

       

 

Comentários: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Agradecemos a sua disponibilidade em colaborar com a pesquisa. Ao finalizar sua análise, por 

favor, envie o instrumento aos seguintes e-mail: 

 

crisscdantas@gmail.com 

crisdgsetur@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:crisscdantas@gmail.com
mailto:crisdgsetur@gmail.com
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