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RESUMO

O projeto de inventariação turística visa conhecer o potencial turístico dos

municípios que integram o Conselho de Turismo do Polo Seridó (Acari, Caicó, Currais

Novos, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Florânia, Lagoa Nova, Jucurutu e Serra

Negra do Norte), tanto a oferta turística natural, sociocultural, bem como a

infraestrutura básica de suporte às atividades turísticas desses municípios para

identificar o potencial de cada município, a fim de direcionar melhor os recursos para a

cidade no segmento turístico, assim como, obter dados confiáveis para pesquisas

posteriores, para assim após inventariado, o município, poder dispor de mais

informações acerca de um todo e principalmente no viés turístico para incentivar essa

atividade que gera diversos benefícios para os residentes.
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ABSTRACT

The tourism inventory project aims to know the tourist potential of the municipalities

that are part of the Tourism Council of Polo Seridó / RN (Acari, Caicó, Currais Novos,

Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Florânia, Lagoa Nova, Parelhas and Santana do

Matos), Located in the interior of the State of Rio Grande do Norte. The inventory of

the municipalities of the Tourism Council of the Polo Seridó / RN is of paramount

importance to provide a general scenario of the municipalities inventoried, raising the

natural and socio-cultural tourism offer, as well as the basic infrastructure to support the

tourist activities of these municipalities, Offer tourist attractions to attract tourists and

generate income and employment for the population. Contributing also to the private

initiative, and public management in the decision making and planning of the local and

regional tourism. In this way, reliable data were obtained for later research, so that the

municipality could have more information about a whole and mainly on the tourist bias

to encourage the development of this activity that generates several benefits for the

population.

Keywords: Tourist Inventory. Development. Seridó.

INTRODUÇÃO

A inventariação dos municípios turísticos integrados na Instância de

Governança da região Seridó, é de grande importância tanto para a academia quanto

para a sociedade ao encontrar melhores formas de utilização dos atrativos turísticos e do

município como um todo, bem como, identificar regiões que possuem uma tendência

para o desenvolvimento do turismo; estabelecer metas para o melhoramento dos

serviços de equipamento de suporte ao turismo na localidade pesquisada. Os benefícios

são diversos, tanto aos residentes dos municípios inventariados, visto que o turismo é

um grande gerador de emprego e renda, quanto para os pesquisadores e estudiosos dos

municípios, ao que se diz respeito na enorme quantidade de dados coletados tendo como

objetivo inventariar os componentes do sistema de turismo existentes nos municípios do

Conselho de Turismo do Polo Seridó, a fim de identificar o potencial turístico e apoiar o

estabelecimento de metas e propostas que busquem o desenvolvimento sustentável da

atividade turística na região do Seridó Potiguar.
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Diante do incentivo do Ministério do Turismo em inventariar as regiões

turísticas do Brasil, a prática vem se tornando, ao longo dos anos, comum. Pois, tem

como objetivo identificar o potencial turístico e apoiar o estabelecimento de metas e

propostas que busquem o desenvolvimento sustentável da atividade turística na região

do Seridó Potiguar, assim como, quantificar e determinar a oferta existente e/ou

projetada de bens e serviços turísticos; Dimensionar a infraestrutura básica urbana de

apoio à atividade turística; Apoiar a formulação de diretrizes de reorientação de

programas de ação para determinar o planejamento estratégico do desenvolvimento do

setor; Sistematizar a oferta turística existente para sua utilização otimizada e ordenada;

Informar empresários e demais atores sociais quem tenham interesses na atividade

turística dos municípios; Disponibilizar dados sobre os municípios que servirão de

orientação para outros estudos e pesquisas. Dessa forma, auxiliando na melhor

utilização do espaço, pelos residentes, empresários, autoridades, entre outros.

METODOLOGIA

A metodologia de trabalho segue as seguintes etapas: Capacitação dos discentes

por meio da utilização adequada da metodologia de inventariação adotada pelo

Ministério do Turismo em âmbito nacional; - Adequação dos formulários de pesquisa à

realidade, objeto do trabalho de campo; - Levantamento de dados e informações sobre o

potencial turístico dos dez municípios; - Tabulação e tratamento dos dados coletados; -

Revisão e checagem das informações coletadas; e - Elaboração de relatórios parciais; -

Finalização do Inventário Turístico (documento final); Apresentação dos resultados

junto ao Conselho de Turismo do Polo Seridó; e Entrega dos documentos finalizados

aos gestores de turismo de cada município envolvido no processo de inventariação.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O primeiro município a ser inventariado foi Currais Novos, portão de entrada

da Região Seridó, Currais Novos apresenta-se com grande potencial a ser explorado

pelo segmento turístico, possui muitas belezas naturais, uma rica história, um povo

acolhedor e hospitaleiro e possui um grande potencial em relação aos eventos, sendo um

posto tradicional que Currais Novos possui, são diversos eventos de grande porte como
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a Vaquejada de Currais Novos, Forronovos, Festa de Sant´Ana, Festa da Imaculada,

entre outros diversas ao longo do ano, diante disso elencamos as informações gerais do

município e elaboramos apontamentos para seu melhor desenvolvimento. Por ser o

município sede do Curso de Turismo e município Polo na região Seridó foi o primeiro a

ser inventariado, em 2016. Em 2016 o município de Lagoa Nova foi inventariado. Já no

ano de 2017, Cerro Corá, Caicó e Jucurutu foram inventariados por obter grande

potencialidade turística. Posteriormente faremos a entrega e apresentação dos dez

Inventários Turísticos dos municípios que estão no mapa turístico do Brasil junto aos

gestores públicos e ao Conselho de Turismo do Polo Seridó.

CONCLUSÕES

Desse modo, podemos observar a importância dessa atividade para os

municípios turísticos da região Seridó, ao melhorar a região como um todo, podemos

perceber que após o término deste projeto, diversos benefícios serão gerados para a

região Seridó, um dos cinco pólos turísticos do Rio Grande do Norte, que tem grande

potencial turístico, mas precisa ser melhor aproveitado, pela comunidade residente,

autoridades, pesquisadores, entre outros, para fomentar a região no sentido turístico.
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