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APRESENTAÇÃO
O presente catálogo tem por objetivo apresentar os resultados do projeto
de pesquisa intitulado Trilhas da Microrregião do Litoral Sul: Mapeamento e
Potencialidades. Para tanto, foram realizadas visitas técnicas aos seguintes
municípios: Arês, Baía Formosa, Canguaretama, Espírito Santo, Goianinha,
Montanhas, Pedro Velho, Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul e Vila Flor.
As visitas ocorreram, na maioria das vezes, em parceria com as Secretarias
de Turismo e Meio Ambiente dos respectivos municípios, onde havia sempre
uma reunião prévia com os pesquisadores do IFRN. Após isso, as visitas aos
atrativos, trilhas e locais em potencial para o desenvolvimento do turismo
eram realizadas.
Caminhadas, passeios de buggy, de barco e de canoa, foram constantes
nesse projeto, que teve como intuito mapear as trilhas já existentes nos
10 municípios e identificar aqueles espaços que têm potencial para o
desenvolvimento do turismo de aventura e ecoturismo na forma de trilhas.
Com um período de execução de 15 meses, belas vistas que se configuram
como uma alternativa para o turismo local foram sendo descobertas; além
de locais deslumbrantes onde a paisagem é, sem dúvida, o seu maior
atrativo.
Contudo, é preciso atenção para que esses destinos não sejam
degradados pelo mau uso dos espaços no futuro. O ecoturismo, também
denominado “turismo ecológico”, “turismo responsável” ou “turismo
sustentável”, é entendido como uma forma alternativa de turismo
onde os elementos natural e cultural constituem-se no foco principal de
atração e atenção do viajante. Constitui-se em atividade geradora de uma
cultura conservacionista e vetor para o desenvolvimento sustentável.
Adicionalmente, o ecoturismo se apresenta como uma opção tecnicamente
viável para a manutenção econômica dos recursos naturais e culturais
(EMBRATUR, 2002, p. 05).
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Partindo dessa perspectiva, o estudo identificou que há significativo
potencial em ambientes naturais na microrregião. Para tanto, propõese planejamento sustentável e participativo como ferramenta de gestão
da atividade turística no desenvolvimento de todo este potencial local.
Pensando nisso, o presente catálogo tenciona despertar o interesse ao
desenvolvimento do ecoturismo na microrregião do litoral sul na medida
em que desponta como um estudo inicial que pode desencadear um
melhor entendimento acerca do uso dos espaços pela atividade turística,
especialmente em ambientes naturais.
Darlyne Fontes Virginio
Coordenadora de Pesquisa e Inovação
- IFRN Campus Canguaretama.
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DADOS GERAIS DO PROJETO
Título: TRILHAS DA MICRORREGIÃO DO LITORAL SUL/RN: Mapeamento e
Potencialidades.
Objetivo: Mapear as trilhas já existentes nos 10 municípios e identificar
aqueles espaços que têm potencial para o desenvolvimento do turismo de
aventura e ecoturismo na forma de trilhas.

Quadro 01: Descrição das etapas técnicas, fase 02 do projeto.
ETAPA
01

Mapeamento das trilhas e potencial nos municípios, elaboração
da ficha técnica da trilha com os indicadores geográficos e
turísticos necessários (ver apêndice A).

02

Aplicação do questionário social junto às comunidades localizadas
no entorno das trilhas dos 10 municípios. Foram aplicados 300
questionários, ao todo (ver apêndice B).

03

Sensibilização da população identificada para atuação na
atividade turística, através de Ciclo de Palestras em Ecoturismo:
Desenvolvimento local com foco em turismo; Turismo Sustentável
e Ecoturismo; Hospitalidade e Qualidade no atendimento;
Preparação física voltada para as atividades turísticas; Geografia
aplicada ao turismo. (Ver apêndice C).

04

Publicação do catálogo das trilhas da microrregião do litoral sul.

05

Elaboração de um aplicativo sobre as trilhas em parceria com os
alunos de informática. (Etapa a ser iniciada, após o lançamento
do catálogo).

Período de Execução: 15 meses
Público alvo: alunos dos cursos de Eventos e Informática do Campus,
servidores do IFRN – Campus Canguaretama, secretários de Turismo e Meio
ambiente dos municípios participantes, população local da microrregião do
litoral sul que atua ou pretende atuar no turismo.
A Pesquisa
1ª Fase: PLANEJAMENTO – Elaboração e Sistematização do projeto técnico.
2ª Fase: DESENVOLVIMENTO DAS ETAPAS TÉCNICAS – Ver quadro 01.
3ª Fase: LANÇAMENTO DO CATÁLOGO.
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DESCRIÇÃO

CATÁLOGO
TRILHAS DA MICRORREGIÃO DO LITORAL SUL:
Mapeamento e Potencialidades
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QUADRO-RESUMO DAS TRILHAS POR MUNICÍPIO
MUNICÍPIO

TRILHA CONSOLIDADA

POTENCIAL PARA TRILHAS

Arês

X

Ilha do Flamengo

Baía Formosa

Mata Estrela

X

Canguaretama

Trilha do Catu

X

Espírito Santo

Mata do Pilão

X

Goianinha

Trilha Mucambo

X

Montanhas

X

Zona rural com indicativo de inscrições rupestres.

Pedro Velho

X

Zona Rural com ruínas, cruzeiro e árvore
centenária.

Senador Georgino Avelino

X

Cemitério indígena, Terminal turístico,
Olheiro.

Tibau do Sul

Santuário Ecológico da Pipa

X

Mata do Gramació

X

Vila Flor
fonte: Dados da pesquisa, 2015.
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AREZ – RN
Trilha na Ilha do Flamengo (Potencial).

Praça de Arez/RN.

Fotos: Darlyne Fontes/Luana Clea

Cruzeiro da Ilha do
Flamengo, Arez/RN.

Ilha do Flamengo, Arez/RN.

Fachada do Cemitério de
Arez/RN.
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Informações geográficas1
Área: 115 km²
Latitude: 06° 11’ 38,4”
Longitude: 35° 09’ 36,0
População: 13.905 habitantes
Densidade demográfica: 111,89 hab/km²
Vegetação: Constituída por árvores sempre verdes, possuem grandes
números de folhas largas, troncos relativamente delgados, densa e
o solo apresenta-se recoberto por uma camada de húmus.
Localização
A Ilha do Flamengo2 está localizada na Laguna de Guaraíras, a
aproximadamente 6 km da área urbana do município de Arez e o acesso é
feito a partir do distrito de Patané, sendo parte do trajeto realizado sobre
a laguna de Guaraíras por meio de canoa no período de maré cheia. Possui
25.000 metros quadrados de terra, que corresponde a 2,5 hectares. E está
inserida na Área de Proteção Ambiental de Bonfim – Guaraíras.
Descrição e Principais atrativos
Não se pode falar da ilha do Flamengo sem antes mencionar aquela que
a cerca por todos os lados: a bela Laguna de Guaraíras, a qual já foi bem
diferente de como a conhecemos hoje em dia. Antigamente era cercada por
vilarejos de índios potiguares que usufruíam dela em toda a sua plenitude.
Naquela época, era uma lagoa comum, de água doce, isolada do mar, com
águas bastante tranquilas e abundantes espécies de peixes, inclusive o
peixe boi. A lagoa desaguava através de um riacho para a lagoa de Papeba,
formando o rio Trairi com o seu despejo. O rio Trairi, por sua vez, desaguava
na praia de Barra de Tabatinga, em Nísia Floresta. Na Ilha do Flamengo,
há um cruzeiro antigo que foi posto em homenagem a todos os mortos
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1
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Informações
Geográficas. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil> Acesso
em: 28 Abril 2015.
2
A ilha recebeu tal nome por causa da invasão dos holandeses que a ocuparam entre os anos de 1634 a 1652 e construíram lá uma casa forte ou fortim.

numa batalha entre Portugueses e Holandeses num confronto violento há
centenas de anos. A Ilha carrega a história do estado e muitas lendas; é
um lugar ainda inexplorado e que contempla ampla possibilidade de trilhas
guiadas.
Sobre o potencial para trilhas
- Quanto à extensão: são várias trilhas com trechos curtos, de
aproximadamente 200 metros cada.
- Classificação/intensidade da caminhada3: [ ] Longa [ ] Média [ x ] Curta
É preciso considerar que o acesso a este atrativo está condicionado ao uso
de transporte aquático, mas o percurso na Ilha é feito a pé.
- Existência de obstáculos:
[ ] Não [ x ] Sim, quais: há partes íngremes que dificultam o trajeto percorrido
na Ilha, como também há tocos e muita folha no chão.
- Grau de Dificuldade: [ ] Nenhum [ ] Baixo [ x ] Médio [ ] Alto [ ]
Acentuadamente alto
- Perfil do público (trilha indicada para):
[ ] Crianças (acompanhadas) [ x ] Adolescentes [ x ] Adultos [ ] Melhor
Idade
- Existe Sinalização Turística? [ ] Sim [ x ] Não
- Tempo/Duração média do percurso: 02 horas, incluindo ida e volta de
canoa.
- Acesso e condições:
[ ] Péssimo [ ] Ruim [ x ] Regular [ ] Bom [ ] Excelente
Distância da Área Urbana: 06 Km

3
Para fins deste estudo, considera-se curta intensidade: 0m a 1km; média intensidade: 1km a 5km; e alta intensidade: mais de 5km.

Aspectos turísticos
- Melhor período de visitação
[ x ] Jan/Mar [ x ] Abr/Jun [ x ] Jul/Set [ x ] Out/Dez [ ] Períodos específicos,
quais?
Desde que a maré esteja cheia, durante todo o ano é possível visitar a Ilha.
[ x ] Dias úteis [ ] Fins de Semana [ ] Dias específicos, quais?

E-mail: cleia84@yahoo.com.br
Técnica em Turismo da Secretaria de Turismo em Arez/RN
Felipe Eduardo da Silva Gomes
Técnico ambiental da Secretaria do meio Ambiente em Arez/RN
Natália Florencio da Silva Lima
Graduada do curso de bacharelado em Geografia pela UFRN
Graduanda do curso de bacharelado em Turismo pela UFRN
Bolsista de iniciação científica - CNPq

[ ] 8h as 18h [ x ] 8h as 14h [ ] 14 as 18h [ x ] Outras composições (início a
partir das 6h e término às 16h).
- Taxa de visitação
[ ] Sim, valor? [ x ] Não
Sugere-se uma taxa de visitação, valor de R$ 10,00 por pessoa.
- Guia de turismo/Condutor especializado: [ x ] Sim [ ] Não
- Estado de conservação: [ ] Péssimo [ ] Ruim [ ] Regular [ x ] Bom [ ]
Excelente
- Compõe roteiros turísticos/ Comercializado por empresas de turismo: [ ]
Sim [ x ] Não
Sugere-se realizar agendamentos e somente para grupos pequenos, sob
condução de profissional capacitado e com autorização da
Secretaria de Turismo do município.
Informações adicionais

Trilha com vista para a Ilha do Flamengo, Arez/RN.

O espaço é público, mas contém trechos privados no acesso até a Lagoa de
Guaraíras, quando há a necessidade da utilização de
uma canoa para a travessia até a Ilha.
Contato/Responsável pelas informações
Luana Cléia dos Santos
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Trilha na Ilha do Flamengo, Arez/RN.

Trilha na Ilha do Flamengo, Arez/RN.
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BAIA FORMOSA – RN
MATA ESTRELA

Trilha na reserva da Mata Estrela, Baia Formosa/RN.
Fotos: Darlyne Fontes/Márcio Marreiro
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Passeio de buggy com destino à trilha na reserva da Mata Estrela, Baia Formosa/RN.

Informações geográficas4
Área: 245,661 km²
Latitude: 06°22’10”
Longitude: 35° 00’28”
População: 9.116
Densidade demográfica: 34,90 hab/km²
Vegetação: Constituída por árvores sempre verdes, que possuem grande
números de folhas largas, troncos relativamente delgados e
densos, o solo se apresenta por formação de praias e as dunas, com
vegetação nativa, fixadas em áreas.
Localização5
Baia Formosa se encontra a 90 km da capital do estado, Natal. Do alto da
falésia, o visual dos barcos dos pescadores ancorados
na baía é a sua marca registrada. Mais ao sul, com suas ondas fortes, a praia
é ideal para a prática do surfe.
Descrição e Principais atrativos
O Município de Baia Formosa é famoso pelas belas praias e paisagens,
constituindo um dos principais destinos turísticos do litoral sul do estado.
Dentre os atrativos que possui, destacam-se: Manguezais, Praias, Dunas
e Rios. Há o complexo turístico Eliza Carlota, um espaço destinado à
apresentação do artesanato, gastronomia e realização de eventos. De buggy
e a pé, é possível conhecer as trilhas da Mata Estrela, a segunda maior
reserva de mata atlântica do Nordeste e a maior reserva de mata atlântica
sobre dunas do país. Há trilhas que são realizadas, também, por meio de
uma canoa pelo Rio Sagi e/ou por um manguezal. Margeando as belas
praias do município, há um museu marítimo onde existe um cemitério de
4
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Informações
Geográficas. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil> Acesso
em: 28 Abril 2015.
5
BAIA FORMOSA/RIO GRANDE DO NORTE – Guia Completo. Localização. Disponível em: <http://www.baiaformosa.com.br/como_chegar> Acesso em: 05 Maio
2015.

animais marinhos, com exposição de artefatos, ossos, madeiras, cascos de
tartarugas e até souvenires para venda. Trata-se de um destino consolidado
pela atividade turística e que já possui identidade.
Sobre as trilhas
- Quanto à extensão: são várias trilhas com trechos diversos, porém, a
maioria é longa. De tal forma, que somente são possíveis de
serem realizadas de buggy. A trilha da Mata Estrela possui, aproximadamente,
9 km de extensão e pode ser realizada a pé.
- Classificação/intensidade da caminhada: [ x ] Longa [ ] Média [ ] Curta
As trilhas podem ser feitas de buggy, mas deve-se considerar que há outras
formas de realizá-las.
- Existência de obstáculos:
[ ] Não [ x ] Sim, alguns lugares somente são acessados por buggy.
- Grau de Dificuldade: [ ] Nenhum [ ] Baixo [ x ] Médio [ ] Alto [ ]
Acentuadamente alto
- Perfil do público (trilha indicada para):
[ x ] Crianças (acompanhadas) [ x ] Adolescentes [ x ] Adultos [ x ] Melhor
Idade
- Existe Sinalização Turística? [ ] Sim [ x ] Não
- Tempo/Duração média do percurso: 03 horas em média, incluindo ida e
volta de buggy, com passeio de canoa pelo mangue.
- Acesso e condições:
[ ] Péssimo [ ] Ruim [ x ] Regular [ ] Bom [ ] Excelente
- Distância da Área Urbana: 04 Km
Aspectos turísticos
- Melhor período de visitação:
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[ x ] Jan/Mar [ x ] Abr/Jun [ ] Jul/Set [ x ] Out/Dez [ ] Períodos específicos,
quais?
[ x ] Dias úteis [ x ] Fins de Semana [ ] Dias específicos, quais?
[ x ] 8h as 18h [ ] 8h as 14h [ ] 14 as 18h [ ] Outras composições, quais?
- Taxa de visitação:
[ x ] Sim, valor? [ ] Não
Passeio de buggy: R$ 50,00 por pessoa / Passeio de canoa no mangue: R$
20,00 por pessoa.
- Guia de turismo/Condutor especializado: [ x ] Sim [ ] Não
- Estado de conservação: [ ] Péssimo [ ] Ruim [ ] Regular [ x ] Bom [ ]
Excelente
- Compõe roteiros turísticos/ Comercializado por empresas de turismo:
[ x ] Sim [ ] Não
Há existência de empresas de turismo de Natal e João Pessoa que operam
com públicos diversos e com pacotes fechados.
Informações adicionais
Em Baia Formosa, a maior parte dos espaços disponíveis para trilhas estão
em áreas privadas, especialmente no que se refere à Mata Estrela. As áreas
públicas apresentadas foram: a zona costeira, os mangues e as dunas.
Contato/ Responsável pelas informações
Márcia Christiane
E-mail: marciaturismobf@hotmail.com
Secretária de Turismo de Baía Formosa/RN
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Trilha na reserva da Mata Estrela, Baia Formosa/RN.

Trilha na reserva da Mata Estrela, Baia Formosa/RN.
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CANGUARETAMA – RN
BARRA DO CUNHAÚ

COMUNIDADE DO CATU

Trilha na Comunidade do Catu,
Canguaretama/RN.

Trilha na Comunidade do Catu, Canguaretama/RN.
Fotos: Darlyne Fontes/Lenicélia Nascimento
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Passeio de barco margeando os
Manguezais de Barra do Cunhaú,
Canguaretama/RN.

Acesso ao passeio de barco em Barra do Cunhaú, Canguaretama/RN

Informações geográficas6

Sobre a trilha do Catu

Área: 245,529 km²
Latitude: 06° 22’ 49”
Longitude: 35°07’ 44”
População: 32.890 habitantes
Densidade demográfica: 125,98 hab/km²
Vegetação: A vegetação é formada pela floresta subperifólia, situada em
áreas em que o solo se apresenta recoberto por uma camada de húmus,
cujas árvores são densas e verdes durante o ano todo, com muitas folhas
largas e troncos delgados.

- Quanto à extensão: a trilha possui, em média, 10 Km.

Localização7

- Perfil do público (trilha indicada para)
[ ] Crianças (acompanhadas) [ ] Adolescentes [ x ] Adultos [ ] Melhor
Idade

Situada no litoral sul do Rio Grande do Norte, Barra do Cunhaú está a 80 km
de Natal e 110 km de João Pessoa, no município de Canguaretama, facilmente
alcançado seguindo pela rodovia BR-101. Por sua vez, a Comunidade Indígena
do Catu se localiza entre os Municípios de Canguaretama e Goianinha.

- Classificação/intensidade da caminhada: [ x ] Longa [ ] Média [ ] Curta
- Existência de obstáculos:
[ ] Não [ x ] Sim
- Grau de Dificuldade: [ ] Nenhum [ ] Baixo [ x ] Médio [ ] Alto [ ]
Acentuadamente alto

- Existe Sinalização Turística? [ ] Sim [ x ] Não
Está sendo implementada a sinalização dos principais atrativos da trilha.

Descrição e Principais atrativos

- Tempo/Duração média do percurso: 03 horas em média.

O Município de Canguaretama é conhecido pela praia de Barra do Cunhaú,
destino de veranistas e turistas que se encantam com a tranquilidade do
encontro do rio com o mar, rodeado por manguezais exuberantes e lugar
apropriado para a prática de esportes radicais, como o kite e o windsurfe.
Além disso, passeios de barcos e de lanchas propiciam um momento único
de contato com a natureza. Além disso, há no município uma comunidade
indígena, conhecida como Catu dos Eleotéreos, em que o artesanato e as
trilhas pela mata fortalecem a cultura local. Canguaretama se apresenta
como um destino exótico, com rica história, boa gastronomia e um convite
ao lazer.

- Acesso e condições:
[ ] Péssimo [ ] Ruim [ x ] Regular [ ] Bom [ ] Excelente

6
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Informações
Geográficas. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil> Acesso
em: 28 Abril 2015.
7
BARRA DO CUNHAÚ – CANGUARETAMA/RN. Localização. Disponível em:
<http://www.barradocunhau.com.br/como_chegar> Acesso em: 05 Maio 2015.

- Distância da Área Urbana: 14km
Aspectos turísticos
- Melhor período de visitação
[ x ] Jan/Mar [ ] Abr/Jun [ x ] Jul/Set [ ] Out/Dez [ ] Períodos específicos,
quais?
[ x ] Dias úteis [ x ] Fins de Semana [ ] Dias específicos, quais?
[ x ] 8h as 18h [ ] 8h as 14h [ ] 14 as 18h [ ] Outras composições, quais?
- Taxa de visitação
[ x ] Sim, valor? [ ] Não
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Sob consulta
- Guia de turismo/Condutor especializado: [ ] Sim [ x ] Não
- Estado de conservação: [ ] Péssimo [ ] Ruim [ ] Regular [ x ] Bom [ ]
Excelente
- Compõe roteiros turísticos/ Comercializado por empresas de turismo: [ ]
Sim [ x ] Não
Informações adicionais
Há a possibilidade de realizar passeio de barco em Barra do Cunhaú: R$
50,00 por pessoa. (Consultar serviços da empresa Natureza Tur). Por sua vez,
há empresas de turismo de Natal e João Pessoa que operam com públicos
diversos e pacotes fechados (em se tratando dos passeios de barco pelo rio
e pelo mangue).
Contato/ Responsável pelas informações
Secretaria de Turismo de Canguaretama/RN
Secretaria de Meio Ambiente de Canguaretama/RN
Coordenação de Cultura de Canguaretama/RN
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Fonte: Francisco Lima/Coordenação do Projeto de Extensão sobre
reestruturação da Trilha do Catu, desenvolvido pelo IFRN – Campus
Canguaretama, 2015.

Fonte: Francisco Lima/Coordenação do Projeto de Extensão sobre reestruturação da Trilha do Catu, desenvolvido pelo IFRN – Campus Canguaretama, 2015.
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ESPÍRITO SANTO – RN
MATA DO PILÃO (APA PIQUIRI-UNA)

Trilha com sinalização de seus elementos
na Mata do Pilão, Espírito Santo/RN.

Trilha na Mata do Pilão, Espírito Santo/RN.
Fotos: Darlyne Fontes
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Ponte existente na Trilha na Mata do
Pilão, Espírito Santo/RN.Mata do Pilão,
Espírito Santo/RN.

Área: 135,838 km²
Latitude: 06° 19’ 34”
Longitude: 35° 18’ 34”
População: 10.739 habitantes
Densidade demográfica: 77,11 hab/ km²
Vegetação: mata atlântica, floresta tropical ombrófila antimontana, mata de
araucária, misturada à vegetação nativa em pontos mais
elevados.
Localização
O município de Espírito Santo fica 76km distante da Capital do Rio Grande
do Norte, seus municípios limítrofes são: Goianinha, Várzea, Pedro velho,
Nova cruz, Jundiá e São jose de mipibu.
Descrição e Principais atrativos
O Município de Espírito Santo tem despontado para o ecoturismo através
da união de esforços, de forma planejada, trabalhando a possibilidade de
organização de trilhas na Área de Proteção Ambiental (APA) Piquiri-Una em
conjunto com órgãos ambientais e a comunidade local. Elementos como
orquídeas, gameleiras, rios e cachoeiras fazem parte deste cenário que
constitui a terceira maior reserva de mata atlântica do estado, com 380
hectares. Ao todo, mais de 20 km de trilhas vem sendo trabalhadas na Mata
do Pilão com respeito ao meio ambiente e de forma a incluir 58 famílias
assentadas, que se localizam em seu entorno somente no município de
Espírito Santo. Vale destacar que a APA compreende os seguintes municípios:
Pedro Velho, Goianinha, Várzea, Canguaretama e Espírito Santo.
Sobre a trilha na Mata do Pilão
- Quanto à extensão: incluindo o percurso de ida e volta, a trilha possui 09
km.
- Classificação/intensidade da caminhada: [ ] Longa [ x ] Média [ ] Curta

- Existência de obstáculos: [ ] Não [ x ] Sim
- Grau de Dificuldade: [ ] Nenhum [ x ] Baixo [ ] Médio [ ] Alto [ ]
Acentuadamente alto
- Perfil do público (trilha indicada para)
[ x ] Crianças (acompanhadas) [ x ] Adolescentes [ x ] Adultos [ x ] Melhor
Idade
- Existe Sinalização Turística? [ x ] Sim [ ] Não
Apesar de haver sinalização na trilha, vale salientar que não estão em boas
condições.
- Tempo/Duração média do percurso: 02 horas em média.
- Acesso e condições:
[ ] Péssimo [ ] Ruim [ x ] Regular [ ] Bom [ ] Excelente
- Distância da Área Urbana: 06 km
Aspectos turísticos
- Melhor período de visitação
[ x ] Jan/Mar [ x ] Abr/Jun [ x ] Jul/Set [ x ] Out/Dez [ ] Períodos específicos,
quais?
[ x ] Dias úteis [ ] Fins de Semana [ ] Dias específicos, quais?
[ x ] 6h as 18h [ ] 8h as 14h [ ] 14 as 18h [ ] Outras composições, quais?
- Taxa de visitação
[ x ] Sim, valor? [ ] Não
Sob consulta
- Guia de turismo/Condutor especializado: [ x ] Sim [ ] Não
- Estado de conservação: [ ] Péssimo [ ] Ruim [ ] Regular [ ] Bom [ x ]
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Excelente
- Compõe roteiros turísticos/ Comercializado por empresas de turismo: [ ]
Sim [ x ] Não
Informações adicionais
O município tem interesse em desenvolver a atividade turística em
ambientes naturais e atua em parceria com órgãos responsáveis pelo meio
ambiente no estado para preservar a APA. É um dos locais que apresenta
maior potencial para o desenvolvimento do ecoturismo na microrregião.
Contato/ Responsável pelas informações
Joab Gomes de Lima
Telefone: (84) 3249-2221
Secretário Municipal de Turismo e Meio Ambiente de Espírito Santo/RN

Trilha na Mata do Pilão, Espírito Santo/RN.
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Vegetação existente na Trilha na Mata do Pilão, Espírito Santo/RN.
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Trilha na Mata do Pilão, Espírito Santo/RN.

GOIANINHA – RN
TRILHA DO ENGENHO MUCAMBO

Trilha do Engenho Mucambo, Goianinha/RN.

Foto: Darlyne Fontes/Lenicélia Barros.

Banho de bica no Complexo Produção de cachaça
turístico do Engenho artesanal no Engenho
Mucambo, Goianinha/RN. Mucambo,
Goianinha/
RN.
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Informações geográficas8
Área: 192.279Km²
Longitude: 35° 12’ 32¨
Latitude: 6° 46’ 8¨
População: 24.889 habitantes
Densidade demográfica: 116,92 hab/km²
Vegetação: constituída por árvores sempre verdes, que possuem grande
número de folhas largas e troncos relativamente delgados, e o
solo se apresenta recoberto por camada de húmus.

Sobre a trilha do Engenho Mucambo
- Quanto à extensão: incluindo o percurso de ida e volta, a trilha possui 04
km.
- Classificação/intensidade da caminhada: [ ] Longa [ x ] Média [ ] Curta

Localização

- Existência de obstáculos: [ ] Não [ x ] Sim

O Engenho Mucambo e a Fazenda Bom Jardim são relativamente próximos
geograficamente, ambos estão situados na zona rural de Goianinha /RN.

- Grau de Dificuldade: [ ] Nenhum [ x ] Baixo [ ] Médio [ ] Alto [ ]
Acentuadamente alto

Descrição e Principais atrativos

- Perfil do público (trilha indicada para)
[ ] Crianças (acompanhadas) [ x ] Adolescentes [ x ] Adultos [ x ] Melhor
Idade

O município de Goianinha concentra grande atividade comercial e
desempenha um papel economicamente importante para a região, local de
muitos engenhos e vastas terras férteis em que o cultivo da cana de açúcar
ainda é destaque. Nesta concepção, o Engenho Mucambo e a Fazenda
Bom Jardim possuem forte apelo para a atividade turística, englobando
em suas terras algumas opções de lazer aos visitantes, tais como: café da
manhã, caminhadas por trilhas ecológicas, almoços, banhos de rio, visita à
cachaçaria artesanal e contato com a natureza que os circunda. O Engenho
Mucambo produz artesanalmente as cachaças Maria Boa e Mucambo, que
fazem parte de um complexo turístico, tendo também a casa do cabloco,
redário, restaurante, parque infantil e uma trilha que leva até uma nascente.
A fazenda Bom Jardim trata-se de um antigo engenho secular que, em
2007, foi tombado como patrimônio histórico-cultural do Rio Grande do
Norte. O casarão rústico é uma espécie de museu, abrigando em seus
cômodos móveis e objetos dos seus antepassados, e até hoje mantém as
características originais desde o século XIX. A fazenda oferece, também, um
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passeio em trilhas numa área de mata atlântica ainda preservada, passeio
de carruagem, uma saborosa cachaça produzida no seu engenho e comida
regional de ótima qualidade.

8
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Informações
Geográficas. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil> Acesso
em: 28 Abril 2015.

- Existe Sinalização Turística? [ x ] Sim [ ] Não
Algumas árvores e plantas possuem identificação, além de alguns trechos
que indicam o caminho para a nascente.
- Tempo/Duração média do percurso: 02 horas em média.
- Acesso e condições:
[ ] Péssimo [ ] Ruim [ ] Regular [ x ] Bom [ ] Excelente
- Distância da Área Urbana: 07 km
Aspectos turísticos
- Melhor período de visitação
[ x ] Jan/Mar [ x ] Abr/Jun [ x ] Jul/Set [ x ] Out/Dez [ ] Períodos específicos,
quais?
[ x ] Dias úteis [ x ] Fins de Semana [ ] Dias específicos, quais?

[ x ] 8h as 18h [ ] 8h as 14h [ ] 14 as 18h [ ] Outras composições, quais?
- Taxa de visitação: [ x ] Sim, valor? [ ] Não
Sob consulta
- Guia de turismo/Condutor especializado: [ ] Sim [ x ] Não
- Estado de conservação: [ ] Péssimo [ ] Ruim [ ] Regular [ ] Bom [ x ]
Excelente
- Compõe roteiros turísticos/ Comercializado por empresas de turismo:
[ x ] Sim [ ] Não
Algumas empresas de Natal já comercializam pacotes tanto para o Engenho
quanto para a Fazenda.
Informações adicionais:
A cachaça Maria Boa, produzida no Engenho Mucambo, é 100% orgânica e
com ótima qualidade, a tradição da cachaça é um dos principais atrativos
do local. Na casa do caboclo, existente no engenho, é possível encontrar
utensílios mais antigos, como: panela de barro, colher de pau, ferro de brasa
para passar; além disso, há uma bodega de venda de vários produtos, como:
cachaça, mel de engenho, rapadura e outros.
Contato/ Responsável pelas informações
Frederico Luiz Araújo de Lima e Isabel Cristina
Telefone: (84) 9991-5307
E-mail: isabel1970@bol.com.br
E-mail: fbomjardim@hotmail.com

Trilha do Engenho Mucambo, Goianinha/RN.
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Vegetação existente na Mata Mucambo, Goianinha/RN.

Fazenda Bom Jardim (Imagens cedidas por Frederico Lima)

Atividades de turismo existentes na Fazenda Bom Jardim, Goianinha/RN.
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Atividades de turismo existentes no Engenho Mucambo, Goianinha/RN.

MONTANHAS – RN
INSCRIÇÕES RUPESTRES E HISTÓRIA

Paisagem natural do Município de Montanhas/RN.

Indicativo de registros rupestres em pedra do Município de Montanhas/RN.
Fotos: Darlyne Fontes

Açude localizado no Município de Montanhas/RN.
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Informações geográficas9
Área: 82,214 km²
Latitude: 06° 29’ 09”
Longitude: 35° 17’ 15”
População: 11.608 habitantes
Densidade demográfica: 138,82 hab/km²
Vegetação: Caatinga
Localização10
O acesso rodoviário para Montanhas é feito pela BR-101, sentido sul.
Em Canguaretama, entra-se à direita, na RN-269. Depois
de Pedro Velho, são mais 9 km. A distância de Montanhas até a capital Natal
é de 103 km.
Descrição e Principais atrativos
O município de Montanhas, também conhecido como a Suíça do Agreste,
guarda em sua história a riqueza de tempos passados.
Possui inscrições rupestres e projetos que pretendem incentivar o turismo
nos próximos anos. É uma cidade aberta a novas
possibilidades para atrair turistas e visitantes.
Um pouco de sua História11
Assim como aconteceu com todos os povos socialmente organizados, a
história do município de Montanhas (RN) se deu a partir do momento em que
os primeiros homens começaram a modificar a natureza, podendo registrar e
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9
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Informações
Geográficas. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil> Acesso
em: 28 Abril 2015..
10
WIKIPÉDIA. Localização do Município de Montanhas. Disponível em: <https://
pt.wikipedia.org/wiki/Montanhas_%28Rio_Grande_do_Norte%29> Acesso em: 05
Maio 2015.
11
MEDEIROS, Genival Bezerra de. História de Montanhas/RN. In: FREIRE, Barbosa Josenildo &; FÉLIX NETO, Luiz. (Orgs.). Montanhas/RN: A Suíça do Agreste. Ideia:
João Pessoa, 2015.

divulgar seus feitos ainda que oralmente. Entendendo que o homem da América
está neste continente há 50 mil anos e no RN a 10000, a sua presença em
Montanhas (RN) corresponde entre 10 e 3 mil anos, quando nesse período deve
ter ocorrido a produção das pinturas rupestres encontradas na Pedra Sabina, no
Distrito do Riachão dos Clementinos, acerca de 6 quilômetros da sede.
Sobre os que um dia viveram em Montanhas quando ainda esse território
sequer tinha nome, os homens primitivos, apesar de não possuírem uma
linguagem expressiva e elaborada, já faziam uso de gestos rudimentares de
linguagem. Conforme defendem os gerativistas, suas expressões se davam
de forma diferente das que são conhecidas atualmente. Montanhas, enfim,
tem sua história reportada na Pré-história.
Montanhas é um município, cujo surgimento se deu desde os tempos
mais remotos, a princípio com os homens primitivos quando se fizeram
presentes no Riachão dos Clementinos, vivendo um modelo de sociedade
bastante rudimentar, mas que se apresentavam em bando, compartilhando
do mínimo que produziam ou utilizavam, da gruta da Pedra Sabina, por
exemplo, da fauna, da flora, da água da bacia hidrográfica ali existente.
Dentre as primeiras atividades econômicas em Montanhas, pode-se
destacar a agricultura e a pecuária, onde houve acentuado desenvolvimento
da produção de farinha.
Informações adicionais
A cidade não possui trilhas constituídas e nem tradição no turismo, mas
tem potencial não explorado em áreas rurais.
Contato/ Responsável pelas informações
José Carlos Silva
E-mail: jose.csilva@hotmail.com.br / prefeiturademontanhas@gmail.com
Secretário de Administração de Montanhas/RN

Paisagem da zoan rural do Município de Montanhas/RN.
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Pedra que contém indícios de inscrições rupestres no Município de Montanhas/RN.

PEDRO VELHO – RN
POTENCIAL PARA TRILHAS EM ZONAS RURAIS

Escadaria do Mirante de Pedro Velho/RN.

Àrvore centenária, conhecida como Pau Grande, Município de
Pedro Velho/RN.
Fotos: Darlyne Fontes/Maria Eugênia Protásio

Paisagem natural do Município de Pedro Velho/RN.

Ruínas históricas do Município
de Pedro Velho/RN.
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Informações geográficas12
Área: 192,708 km²
Latitude: 06° 26’ 21”
Longitude: 35° 13’ 17”
População: 14.787 habitantes
Densidade demográfica: 73,24 hab/km²
Vegetação: predominância das florestas subcadacifólias e dos manguezais.
Localização13
O município de Pedro Velho se localiza na região litoral sul, distando de
Natal, capital do estado, 90 quilômetros ao sul pela BR-101.
Descrição e Principais atrativos
No município de Pedro Velho, há cruzeiros, mirantes, árvores seculares, além
das famosas ruínas que comportam casarios e igrejas antigas, fazendas rurais
(Dona Têca), balneário, plantações diversas com foco para o feijão verde,
já que o município é o maior produtor do estado. No centro da cidade, há
história e cultura que formam um enredo interessante para o início de uma
trilha que continua na zona rural. Há diversas possibilidades para o turismo no
ambiente rural. Contudo, destacam-se ainda a hospitalidade e a religiosidade
da população local como atrativos. Há uma grande possibilidade de trabalhar o
turismo de experiência nas comunidades rurais locais, agregando a agricultura
familiar, o artesanato e a gastronomia regional.
Sobre o potencial para trilhas no meio rural
Quanto à extensão: incluindo o percurso de ida e volta no meio rural, as trilhas
possíveis podem ter dezenas de quilômetros, podendo ser realizadas de várias
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12
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Informações
Geográficas. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil> Acesso
em: 28 Abril 2015.
13
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN. Localização. Disponível
em: <http://www.pedrovelho.rn.gov.br/portal1/municipio/localizacao.asp?iIdMun=100124104> Acesso em: 05 Maio 2015.

formas, como: a pé, de bicicleta, a cavalo, de carro, entre outros. Como são várias
trilhas, é preciso definir o meio de transporte mais adequado, dependendo do
percurso que será feito.
- Classificação/intensidade da caminhada: [ x ] Longa [ x ] Média [ ] Curta
Não há delimitação das trilhas. Em razão disso, constatou-se que, mesmo
havendo potencial para o desenvolvimento do ecoturismo, este ainda não é
uma atividade constituída.
- Existência de obstáculos:
[ ] Não [ x ] Sim, o acesso, assim como em todo o percurso, é em estrada
de saibro.
- Grau de Dificuldade: [ ] Nenhum [ ] Baixo [ x ] Médio [ ] Alto [ ]
Acentuadamente alto
- Perfil do público (trilha indicada para)
[ x ] Crianças (acompanhadas) [ x ] Adolescentes [ x ] Adultos [ x ] Melhor
Idade
Dependendo da modalidade de transporte escolhido para a realização das
trilhas, pode-se dizer que atende a diversos públicos, especialmente, se
forem feitas de carro.
- Existe Sinalização Turística? [ ] Sim [ x ] Não
- Tempo/Duração média do percurso: 02 horas de carro, incluindo ida e
volta.
- Acesso e condições:
[ ] Péssimo [ ] Ruim [ x ] Regular [ ] Bom [ ] Excelente
- Distância da Área Urbana: 02 km a 15 km

Aspectos turísticos
- Melhor período de visitação
[ x ] Jan/Mar [ x ] Abr/Jun [ x ] Jul/Set [ x ] Out/Dez [ ] Períodos específicos,
quais?
[ x ] Dias úteis [ x ] Fins de Semana [ ] Dias específicos, quais?
[ x ] 8h as 18h [ ] 8h as 14h [ ] 14 as 18h [ ] Outras composições, quais?
- Taxa de visitação: [ ] Sim, valor? [ x ] Não
- Guia de turismo/Condutor especializado: [ ] Sim [ x ] Não
- Estado de conservação: [ ] Péssimo [ ] Ruim [ ] Regular [ x ] Bom [ ]
Excelente
- Compõe roteiros turísticos/ Comercializado por empresas de turismo: [ ]
Sim [ x ] Não
Informações adicionais
Os espaços são públicos, mas contêm atrativos em trechos privados. Apesar
do potencial existente para o desenvolvimento do turismo, especialmente
nos segmentos de ecoturismo e turismo rural, o município ainda não possui
um trabalho direcionado para este setor.

Paisagem de ruínas da zona rural, Município de Pedro Velho/RN.

Contato/ Responsável pelas informações
Alexandre Oliveira – Secretário de Agricultura e Meio ambiente de Pedro
Velho/RN
Paulo Antônio (Neto) – Coordenador de Cultura de Pedro Velho/RN
E-mail: pauloantonio@pedrovelho.rn.gov.br
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Potencial para trilhas na zona rural, Município de Pedro Velho/RN.

Fazenda de Dona Têca com Igreja histórica do Município de Pedro Velho/RN.
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SENADOR GEORGINO AVELINO – RN
TERMINAL TURÍSTICO E OLHEIRO DE SANTO ANTONIO

Vista da Lagoa de Guaraíras,Terminal turístico de
Senador Georgino Avelino/RN.

Vista da Lagoa de Guaraíras,Terminal turístico de Senador Georgino Avelino/RN.
Fotos: Darlyne Fontes/Márcio Marreiro
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Olheiro de Santo Antônio, Senador Georgino Avelino/RN.

Informações geográficas 14
Área: 101,822 km²
Latitude: 06° 09’ 43”
Longitude: 35° 7’ 35”
População: 4.269 habitantes
Densidade demográfica: 151,31 hab/km²
Vegetação: predominância das florestas subcadacifólias e dos manguezais,
tabuleiros litorâneos e os manguezais.
Localização
O município de Senador Georgino Avelino fica distante 50km da Capital e se
limita com os seguintes municípios: Nisia Floresta, Arez e Tibau do Sul.
Descrição e Principais atrativos
O município de Senador Georgino Avelino é margeado pela Lagoa de
Guaraíras, onde é fácil encontrar pescadores em atividade. Cidade pequena
e tranquila, possui um espaço para eventos com estrutura de palco e
restaurante conhecido por Terminal Turístico. Próximo ao terminal, pode-se
encontrar um cemitério indígena com vestígios de povos que habitaram a
região no passado, além de muitas histórias e lendas. Pouco mais adiante,
há um cruzeiro ou Olheiro de Santo Antônio que fica próximo à entrada da
cidade e atrai pessoas de vários lugares movidas pela fé.
O turismo ainda não é consolidado, mas há indícios de pequenos bares
e restaurantes com mirantes e belas paisagens que podem mudar esse
cenário.
Sobre o potencial para trilhas
- Quanto à extensão: como não há delimitação oficial, pode-se avaliar como
14
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Informações
Geográficas. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil> Acesso
em: 28 Abril 2015.

trilhas de curto percurso, sendo uma próxima ao cemitério indígena e a
outra próxima ao cruzeiro.
- Classificação/intensidade da caminhada: [ ] Longa [ ] Média [ x ] Curta
- Existência de obstáculos:
[ ] Não [ x ] Sim, o acesso ao cemitério se dá por dentro de terras privadas;
além disso, o acesso ao cruzeiro da cidade deve ser feito margeando a pista
principal por onde o fluxo de carros é grande.
- Grau de Dificuldade: [ ] Nenhum [ ] Baixo [ x ] Médio [ ] Alto [ ]
Acentuadamente alto
- Perfil do público (trilha indicada para)
[ ] Crianças (acompanhadas) [ ] Adolescentes [ x ] Adultos [ ] Melhor
Idade
- Existe Sinalização Turística? [ ] Sim [ x ] Não
- Tempo/Duração média do percurso: cada trilha dura entre 35 e 40 minutos,
incluindo ida e volta.
- Acesso e condições:
[ ] Péssimo [ ] Ruim [ x ] Regular [ ] Bom [ ] Excelente
- Distância da Área Urbana: 500m do Centro para o Cemitério indígena/
200m do Centro para o Olheiro.
Aspectos turísticos
- Melhor período de visitação
[ x ] Jan/Mar [ x ] Abr/Jun [ x ] Jul/Set [ x ] Out/Dez [ ] Períodos específicos,
quais?
[ x ] Dias úteis [ ] Fins de Semana [ ] Dias específicos, quais?
[ ] 8h as 18h [ x ] 8h as 14h [ ] 14 as 18h [ ] Outras composições, quais?
- Taxa de visitação
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[ ] Sim, valor? [ x ] Não
- Existência de Guia de turismo/Condutor especializado: [ ] Sim [ x ] Não
- Estado de conservação: [ ] Péssimo [ ] Ruim [ x ] Regular [ ] Bom [ ]
Excelente
- Compõe roteiros turísticos/ Comercializado por empresas de turismo: [ ]
Sim [ x ] Não
Informações adicionais
A maioria dos espaços se encontra em ambientes públicos, mas vale destacar
que há atrativos em trechos privados também.
Contato/ Responsável pelas informações
Odélio Inácio
E-mail: odelioinacio@hotmail.com
Secretário de Turismo de Senador Georgino Avelino/RN
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Vista da Lagoa de Guaraíras, vegetação e das Duanas, Senador Georgino
Avelino/RN.

Pescador à beira da Lagoa de Guaraíras, Senador Georgino Avelino/RN.
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Vista da Lagoa de Guaraíras, Senador Georgino Avelino/RN.

TIBAU DO SUL – RN
SANTUÁRIO ECOLÓGICO DA PIPA

Trilha no Santuário Ecológico da Pipa,
Tibau do Sul/RN.

Vista para as Praias da Pipa, Tibau do Sul/RN.
Fotos: Darlyne Fontes

Entrada do Santuário
Ecológico,
Tibau do Sul/RN.

Escadas de
Trilha do
Santuário
Ecológico,
Tibau do Sul/
RN.
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Informações geográficas15

- Quanto à descrição/à extensão:

Área: 101,822 km²
Latitude: 06° 11’ 12”
Longitude: 35° 05’ 31”
População: 13.017 habitantes
Densidade demográfica: 111,81 hab/km²
Vegetação: a caatinga hipertermófila, os manguezais e a vegetação halófica.

1. Caminho do Cajú: trilha luminosa e arejada que passa pela parte mais
elevada da Chácara do Madeiro, 80m acima do nível do mar/200m.

Localização
O Santuário ecológico fica localizado na praia da Pipa, município de Tibau do
Sul, distante 90 km de Natal/RN.
Descrição e Principais atrativos
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2. Caminho da Jibóia: trilha serpentina que desce até o recanto mais ermo
da floresta/340m.
3. Vereda da Moça Branca: passagem por um túnel de vegetação/400m.
4. Escada do Velho Castelo: escadaria que liga a Toca da Caipora até o
mirante da prainha/90m.
5. Passeio de Peroba: caminho que contorna as falésias da Ponta do
Madeiro/300m.

A praia da Pipa é uma das mais bonitas do Brasil. Configura-se como segundo
destino que mais recebe turistas no Rio Grande do
Norte e é um local recheado de atrações das mais variadas formas. Sobre a
realização de trilhas, o destino possui um espaço privado
chamado Santuário Ecológico onde é possível realizar diversos tipos de
caminhadas com o risco de se deparar com paisagens
deslumbrantes que vão desde vistas para as praias locais até animais e
plantas de diferentes espécies. O Santuário é mesmo um local
que fornece tranquilidade e agrega valor ao destino. Para os que apreciam
o segmento de ecoturismo, este local e suas 16 trilhas são
muito bem recomendados.

6. Caminho dos Piratas: trilha que inclui a escada de corda onde se alcança
a Enseada do Madeiro/100m.

Sobre as trilhas

10. Pulo do gato do maracujá: trilha que inclui o mirante do Maracujá/200m.

As trilhas do Santuário possuem graus de dificuldade delimitados: numa
escala de 1 a 5, sendo 1 um nível de dificuldade fácil e 2,
difícil.

11. Caminho do Camaleão: trilha com mudanças de cor, clima, visual/600m.

15
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Geográficas. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil> Acesso
em: 28 Abril 2015.

7. Rastro do Tatu: retorno à entrada, evitando o risco coma subida pela
estrada de piçarro, utilizada por carros/150m.
8. Caminho do Chorró: trilha que leva à “Sala de espera” ao início de outras
trilhas/100m.
9. Voo do vagalume: trilha em ziguezague, terminando na Escada do
Maracujá/200m.

12. Trilha da Aventura: passeio personalizado somente para crianças/150m.
13. Caminho do Soim: longa trilha e sombreada á beira de falésias, com vista
à baía dos Golfinhos/1000m.

14. Salto do Golfinho: local para se observar os golfinhos/200m.

[ x ] 8h as 17h [ ] 8h as 14h [ ] 14 as 18h [ ] Outras composições, quais?

15. Cabo verde à Tabatinga: dos mirantes do Santuário, é também possível
observar os golfinhos e as tartarugas marinhas/1500m.

- Taxa de visitação
[ x ] Sim, valor? [ ] Não
0 a 5 anos: Grátis
6 a 12 anos: R$ 5,00
Adulto: R$ 10,00

- Classificação/intensidade da caminhada: [ ] Longa [ x ] Média [ x ] Curta
- Existência de obstáculos:
[ x ] Não [ ] Sim, quais:
Apesar de haver mapa e sinalização no Santuário, é importante fazer as
trilhas com atenção para não se perder ou aguardar a saída de
algum grupo com condutores locais.
- Grau de Dificuldade: [ ] Nenhum [ x ] Baixo [ ] Médio [ ] Alto [ ]
Acentuadamente alto
- Perfil do público (trilha indicada para)
[ x ] Crianças (acompanhadas) [ x ] Adolescentes [ x ] Adultos [ x ] Melhor
Idade
- Existe Sinalização Turística? [ x ] Sim [ ] Não
- Tempo/Duração média do percurso: as trilhas têm tamanhos diferentes e,
portanto, variam de duração. Mas, no geral, duram entre 30
minutos e 2 horas, incluindo ida e volta e paradas para contemplação de
paisagens.

- Guia de turismo/Condutor especializado: [ x ] Sim [ ] Não
- Estado de conservação: [ ] Péssimo [ ] Ruim [ ] Regular [ ] Bom [ x ] Excelente
- Compõe roteiros turísticos/ Comercializado por empresas de turismo: [ x
] Sim [ ] Não
Informações adicionais
O espaço é privado.
Há a possibilidade de almoçar no santuário, desde que solicitado com
antecedência mínima.
Contato/ Responsável pelas informações
Geraldine – Gestora Ambiental do Santuário
Telefone: (84) 3201-2007
Jean Claude – Secretário de Turismo de Tibau do Sul/RN

- Acesso e condições:
[ ] Péssimo [ ] Ruim [ ] Regular [ x ] Bom [ ] Excelente
- Distância da Área Urbana: 06km
Aspectos turísticos
- Melhor período de visitação
[ x ] Jan/Mar [ x ] Abr/Jun [ x ] Jul/Set [ x ] Out/Dez [ ] Períodos específicos,
quais?
[ x ] Dias úteis [ x ] Fins de Semana [ ] Dias específicos, quais?
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Plantas existentes no Santuário Ecológico, Tibau do Sul/RN.

Trilha no Santuário Ecológico, Tibau do Sul/RN.
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Sinalização do Santuário Ecológico, Tibau do Sul/RN.

VILA FLOR – RN
MATA DO GRAMACIÓ

Vegetação existente na Mata do Gramació, Vila Flor/RN.
Fotos: Darlyne Fontes/Márcio Marreiro/Maria Eugênia Protásio

Cachoeira da Mata do Gramació, Vila Flor/RN.
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Informações geográficas16
Área: 47,657 km²
Latitude: 6° 18’ 32”
Longitude: 35° 04’ 10”
População: 3.086 habitantes
Densidade demográfica: 60,27 hab/ km²
Vegetação: Florestas subcadacifólias e os tabuleiros litorâneos.
Localização
O município está localizado a 76km da Capital e faz fronteira com
Canguaretama e Tibau do Sul. Seu acesso se dá pela estrada que leva até a
Praia de Barra do Cunhaú, em Canguaretama.
Descrição e Principais atrativos:
Vila Flor possui trilhas na Mata do Gramació, uma área ambiental composta
por mata singular que retrata belas paisagens naturais. Com rica fauna e
flora (moderadamente preservado), possui atrativos diferenciados, tais
como: rio, nascente e cachoeira. É um dos ambientes com maior potencial
para a prática do ecoturismo na microrregião, além de contar com uma
infraestrutura básica de bares e restaurantes próximos. A riqueza cultural do
município ganha destaque em prédios antigos. Apesar de não ter tradição
no turismo, Vila Flor começa a se organizar para realizar investimentos
futuros nessa atividade, partindo da estruturação da Mata do Gramació e
com grandes intenções de alavancar o ecoturismo local.
Sobre as trilhas
- Quanto à extensão: há, pelo menos, três trilhas possíveis dentro do parque
e elas possuem entre 500m e 2 km.
- Classificação/intensidade da caminhada: [ ] Longa [ x ] Média [ x ] Curta
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- Existência de obstáculos: [ ] Não [ x ] Sim, em alguns trechos é preciso
passar por rios e árvores caídas.
- Grau de Dificuldade: [ ] Nenhum [ ] Baixo [ x ] Médio [ ] Alto [ ]
Acentuadamente alto
- Perfil do público (trilha indicada para)
[ ] Crianças (acompanhadas) [ x ] Adolescentes [ x ] Adultos [ x ] Melhor
Idade
- Existe Sinalização Turística? [ ] Sim [ x ] Não
- Tempo/Duração média do percurso: as trilhas têm tamanhos diferentes
e, portanto, variam de duração. Mas, no geral, duram entre 40 minutos e 2
horas, incluindo ida e volta.
- Acesso e condições:
[ ] Péssimo [ ] Ruim [ ] Regular [ x ] Bom [ ] Excelente
- Distância da Área Urbana: 01km
Aspectos turísticos
- Melhor período de visitação
[ ] Jan/Mar [ x ] Abr/Jun [ ] Jul/Set [ x ] Out/Dez [ ] Períodos específicos,
quais?
[ ] Dias úteis [ x ] Fins de Semana [ ] Dias específicos, quais?
[ x ] 8h as 17h [ ] 8h as 14h [ ] 14 as 18h [ ] Outras composições, quais?
- Taxa de visitação
[ x ] Sim, valor? [ ] Não
Sob Consulta
- Guia de turismo/Condutor especializado: [ ] Sim [ x ] Não

- Estado de conservação: [ ] Péssimo [ ] Ruim [ ] Regular [ ] Bom
[ x ] Excelente
- Compõe roteiros turísticos/ Comercializado por empresas de turismo: [ ]
Sim [ x ] Não
Informações adicionais
Há um interesse em transformar o espaço em unidade de conservação.
Contato/ Responsável pelas informações
Odair Ferreira da Silva
Telefone: (84) 9147-8463
E-mail: odairferreira82@hotmail.com
Secretário de Meio Ambiente de Vila Flor/RN
Complexo turístico que dá acesso à trilha na Mata do Gramació,
Vila Flor/RN.
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Trilha na Mata do Gramació, Vila Flor/RN.

Vegetação existente na Mata do Gramació, Vila Flor/RN.
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DADOS RELEVANTES: Pesquisa perfil sócio-demográfico
A Etapa 02 se constituiu na aplicação de questionário sócio-demográfico,
tendo por finalidade levantar dados sociais da população do entorno de
atrativos naturais, na perspectiva de identificar lideranças e atuantes no
turismo local, bem como identificar possíveis impactos socioeconômicos
para a atuação do turismo na região.
INSTRUMENTAL
Utilizou-se questionário sócio-demográfico, elaborado a partir da
demanda e das necessidades do projeto (ver apêndice B).
APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
Foram aplicados 30 questionários em cada um dos 10 (dez) municípios
que compõem a microrregião do Litoral Sul do Rio Grande do Norte,
utilizando amostra por conveniência.
No total, foram 300 pessoas entrevistadas, através de convite em alguns
municípios ou através de visita ao entorno de pontos
turísticos e ao centro das cidades.
Foram a campo para aplicação dos questionários: 02 profissionais da
área do Serviço Social, 01 estagiária da área do Serviço
Social e 05 alunas do curso Técnico Subsequente em Eventos do IFRN –
Campus Canguaretama.
A seguir, um resumo dos resultados alcançados nessa etapa em forma
de gráficos.
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SOBRE CONHECIMENTO E ATUAÇÃO NA ATIVIDADE TURÍSTICA
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Reunião sobre a estruturação da pesquisa de campo (etapa 02).
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MOMENTOS DE SENSIBILIZAÇÃO
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Ciclo de Palestras em Ecoturismo, realizado em fevereiro de 2015 (etapa 03).

NOTAS INFORMATIVAS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ressalta-se que o trabalho não tem a pretensão de esgotar o assunto
e apresenta somente os locais em que as visitas técnicas foram realizadas.
Desta forma, a pesquisa das trilhas foi condicionada aos locais apresentados
pelos representantes de cada município ou empresa que contribuiu
diretamente com este trabalho.

Apesar de existirem opções para agregar valor a um trabalho no formato
de trilhas, sabe-se que, mesmo com potencial, os municípios ainda carecem
de orientação, planejamento e maturidade para entender a atividade
turística e seu desenvolvimento no médio prazo.

No que se refere aos aspectos turísticos identificados nesse estudo,
os locais com potencial foram preenchidos de acordo com as observações
feitas in loco pelos pesquisadores.
Quanto à distância da área urbana, destaca-se que o principal ponto de
referência utilizado foi a distância do centro de cada Município até a trilha
e/ou atrativos naturais.

O projeto trouxe novos olhares aos pesquisadores no que concerne
ao turismo da microrregião do Litoral Sul, buscando não somente mapear
as trilhas, mas descortinar novos horizontes ao turismo, assim como,
apresentar dados sobre o perfil sócio-demográfico e sensibilizar pessoas
por meio de palestras direcionadas à população local.

É importante informar que não há condições para atendimentos de
urgência nas trilhas visitadas.
De um modo geral, os pesquisadores recomendam que, para realizar as
trilhas, é relevante usar tênis, protetor solar, roupas leves e beber bastante
água.
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APÊNDICES
APÊNDICE A: Ficha técnica aplicada na Fase 02, etapa 01 do projeto.
PROJETO: TRILHAS DA MICRORREGIÃO DO LITORAL SUL
Ficha técnica para municípios

INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS
1. Nome da trilha
2. Localização (latitude e longitude)
3. Aspectos naturais (clima, vegetação e relevo)
4. Espaço: [ ] público [ ] privado [ ] trechos públicos e privados
5. Extensão da trilha
6. Principais atrativos
7. Contato/Responsável pelas informações
8. Imagens da trilha
PERFIL DA TRILHA
1. Classificação/intensidade da caminhada: [ ] Longa [ ] Média [ ] Curta
2. Existência de obstáculos: [ ] Não [ ] Sim, quais:
3. Grau de Dificuldade: [ ] Nenhum [ ] Baixo [ ] Médio [ ] Alto
[ ] Acentuadamente alto
4. Perfil do público (trilha indicada para)
[ ] Crianças (acompanhadas) [ ] Adolescentes [ ] Adultos
[ ] Melhor Idade [ ] Públicos específicos, quais?
5. Existe Sinalização Turística? [ ] Sim [ ] Não
6. Situação, quando existente, da sinalização turística?
[ ] Péssima [ ] Ruim [ ] Regular [ ] Adequada [ ] Excelente
7. Tempo/Duração média do percurso: ____ horas
8. Acesso e condições (distância da área urbana)
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[ ] Péssimo [ ] Ruim [ ] Regular [ ] Bom [ ] Excelente
Distância da Área Urbana em _____metros e/ou _____Km
9. Condições de acesso e atendimentos de urgência na trilha:
10. Problemas de ordem socioambiental encontrados na trilha:
11. Equipamentos de segurança recomendados ou necessários:
12. Recomendações para realizar a trilha (roupas leves, tênis, protetor
solar etc):
ASPECTOS TURÍSTICOS
1. Melhor período de visitação
[ ] Jan/Mar [ ] Abr/Jun [ ] Jul/Set [ ] Out/Dez [ ] Períodos
específicos, quais?
[ ] Dias úteis [ ] Fins de Semana [ ] Dias específicos, quais?
[ ] 8h as 18h [ ] 8h as 14h [ ] 14 as 18h [ ] Outras composições,
quais?
2. Taxa de visitação [ ] Sim, valor? R$__________ [ ] Não
3. Existência de Guia de turismo/Condutor especializado: [ ] Sim [ ] Não
Formação do Condutor/Guia:
Contatos dos Condutores/Guias:
4. Estado de conservação: [ ] Péssimo [ ] Ruim [ ] Regular [ ] Bom
[ ] Excelente
5. Compõe roteiros turísticos/ Comercializado por empresas de turismo:
[ ] Sim [ ] Não
6. Contatos: Site/E-mail/Telefone
7. Observações Gerais
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APÊNDICE C: Programação das palestras realizadas na Fase 02, etapa 03 do projeto.

CICLO DE PALESTRAS EM ECOTURISMO
Data: 05/02/2014 (quinta-feira)
Local: Auditório do IFRN – Campus Canguaretama
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PÁGINA EM BRANCO

De maneira didática, este catálogo traz informações básicas sobre o potencial natural, na forma de
trilhas, dos Municípios que compõem a Microrregião do Litoral Sul do Rio Grande do Norte, quais
sejam: Arês, Baia Formosa, Canguaretama, Espírito Santo, Goianinha, Montanhas, Pedro Velho, Senador
Georgino Avelino, Tibau do Sul e Vila Flor.
Essas informações são resultantes de um projeto de pesquisa realizado por servidores e alunos do IFRN
– Campus Canguaretama, cujo intuito foi identificar trilhas consolidadas e locais com potencial para o
desenvolvimento do ecoturismo, partindo de uma ficha técnica elaborada pelos pesquisadores para a
coleta de informações padronizadas, visando a sistematização dos dados. Além disso, a equipe realizou
pesquisas junto aos moradores do entorno dessas trilhas, buscando traçar um perfil sociodemográfico,
por meio de uma amostragem não probabilística.
Por fim, um ciclo de palestras voltado ao ecoturismo também foi realizado e direcionado ao público
dos Municípios participantes, tencionando disseminar o conhecimento em ecoturismo e os princípios
do desenvolvimento sustentável na atividade turística. Além de um completo registro fotográfico que
abrange, num banco de imagens, com centenas de paisagens naturais de toda a região, especificamente,
das trilhas visitadas pelo projeto.
Com isto, o Catálogo busca despertar o interesse pelo desenvolvimento de atividades turísticas (na
forma de trilhas) no meio natural dos Municípios da Microrregião do Litoral Sul e, apresentar, de forma
sucinta e inicial o potencial que eles possuem. Para tanto, em suas ações reforça o compromisso com
a disseminação de informações relevantes sobre o turismo sustentável à população local que recebeu
a interferência deste projeto. Sendo este catálogo, mais um dos resultados colhidos a partir dessa
iniciativa.
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