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RESUMO 

 

O trabalho de conclusão de curso tem como foco a criação de um Roteiro de Turismo 

Rural para região Totoró, Currais Novos-RN. Para isso foi coletada informações de 

proprietários rurais de sete comunidades, a fim de saber o que eles pensam em relação 

ao Turismo Rural, assim como a inserção de suas propriedades em um roteiro. A 

pesquisa tem como objetivo elaborar propostas de roteiros turísticos contemplando as 

potencialidades agropecuárias da região Totoró, onde serão identificadas as 

propriedades rurais e suas respectivas atividades produtivas, bem como, descrever as 

potencialidades existentes nas propriedades para a integração em um roteiro turístico, 

conhecer a opinião dos proprietários rurais em relação à atividade de turismo rural e por 

fim apresentar propostas de roteirização para a região do Totoró. Para o estudo, utilizou-

se como metodologia a aplicação de formulários com os produtores rurais, além da 

pesquisa exploratória, descritiva, qualitativa e quantitativa por meio de amostra não 

probabilística por conveniência. Esta pesquisa teve como foco a área rural da região 

Totoró, uma vez que possui a maior produtividade agropecuária do município de 

Currais Novos, o que evidencia o seu potencial para o desenvolvimento de roteiros para 

o Turismo Rural. Identificou-se o potencial agropecuário existente nas localidades, bem 

como, a aceitação dos produtores rurais sobre a inserção de suas propriedades no 

roteiro, uma vez que, passaram a acreditar que outras pessoas tenham interesse em saber 

como eles trabalham, por possuírem um cotidiano diferenciado que chama a atenção de 

pessoas que trabalham em outras profissões. Neste contexto, observou-se que a região 



Totoró dispõe de potencial para desenvolvimento do Turismo rural, sendo, contudo, 

necessário que os produtores se organizem no intuito de facilitar a divulgação das suas 

propriedades. Sendo assim, a proposta de um Roteiro de turismo rural vem somar e 

agregar valor a estas pequenas comunidades, motivando-as a trabalhar num roteiro 

integrado, uma vez que podem ser vistos vários tipos de produções em comunidades 

diferentes, o que contribui para a valorização da cultura e dos hábitos e costumes do 

sertanejo da região Totoró. 
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