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RESUMO 

 

Os fenômenos naturais impactam o turismo ora negativamente ora positivamente, 

podendo ser um empecilho ao turismo ou a atração turística. Neste trabalho, optou-

se por iniciar um estudo relativo ao fenômeno natural denominado aurora boreal e o 

turismo, a fim de compreender a apropriação turística das auroras boreais. Para 

tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico, visando compreender o fenômeno 

das auroras boreais, e analisar a relação da paisagem com a atividade turística. 

Além disso, foi feita uma pesquisa de natureza qualitativa e de caráter exploratório, 

aplicada por meio eletrônico, via email, à Marco Brotto, personalidade influente no 

ramo do turismo de auroras boreais. Como resultado, é possível notar a importância 

dos elementos singulares do fenômeno auroral para com sua atratividade turística. 

 
 

 

Palavras – Chave: Turismo. Apropriação turística. Paisagem. Aurora boreal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 

 

The natural phenomena impact the tourism negatively and positively, being an 

obstacle to tourism or the tourist attraction. In this work, it was decided to start a 

study on the natural phenomenon called northern lights and tourism, in order to 

understand the tourist appropriation of the northern lights. Therefore, it was made a 

bibliographic survey, with the purpose of comprehend the northern lights 

phenomenon and analyze the relation between the landscape and the tourism 

activities. Besides that, it was made a Qualitative research, of the descriptive type, 

and of exploratory character, applied by electronic, by email, to Marco Brotto, an 

influential personality in the aurora borealis tourism business. As a result of this 

investigation, it is possible to note the importance of the singular elements of the 

auroral phenomenon to its tourist attractiveness. 

 

Key Words: Tourism. Tourist appropriation. Landscape. Northern lights. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A aurora boreal, nomeada assim por Galileu Galilei em homenagem à deusa 

Aurora e ao seu filho Bóreas (GUEDES, 2015), é um fenômeno óptico e luminoso 

que vem encantando a humanidade a séculos. Descrita como uma "dança das 

luzes" ou como "fogo no céu", por muito tempo as auroras foram consideradas sinais 

divinos. Muitos povos, como os nórdicos e indígenas, possuíam lendas associadas 

às auroras polares (GREFF, 2013). 

 

Cientificamente, a ocorrência das auroras boreais é explicada através da 

interação de partículas de energia provindas dos ventos solares, com a camada 

magnética da Terra. Sua ocorrência se dá apenas nas regiões polares do planeta, 

em países como Canadá, Noruega, Groenlândia, Nova Zelândia, Antártida, dentre 

outros. A ocorrência na região norte é chamada de aurora boreal, e ao sul nomeada 

de aurora austral (BROTTO, 2016). Diversos povos também se referem as aurora 

boreais, chamando-as de northern lights, as luzes do norte. 

 

É um fenômeno cheio de singularidades, detetor de uma beleza indescritível e 

características únicas, que vem sendo intensamente apropriado pelo turismo. Muitos 

países já vem desenvolvendo a aurora boreal como um dos seus principais 

segmentos turísticos, um dos grandes exemplos é a Noruega, que abriga a cidade 

conhecida como o melhor lugar do mundo para o avistamento de auroras, Tromso 

(VISIT NORWAY, 2016). Uma gama de outros produtos e serviços turísticos também 

têm sido desenvolvidos, buscando explorar esse segmento e atender às 

necessidades dos turistas de auroras. 

 

Segundo Smedsen (2014) às auroras boreais vêm atraindo cada vez mais 

turistas à região polar norte do planeta, onde são consideradas as estrelas das 

atividades de inverno. A exaltação dos atrativos turísticos naturais cresceu muito na 

pós-modernidade, uma vez que a sustentabilidade e as questões ambientais 

passaram a ter mais relevância no cenário mundial, afetando tanto a relação entre o 

homem e a natureza quanto a importância que se dá ao tema. Emergiu, assim, uma 

nova tendência na atividade turística, modelada aos princípios da sustentabilidade. 
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A atividade turística contemporânea é marcada pelo aumento no apelo dos 

atrativos turísticos naturais, que possibilitam uma conexão maior com a natureza; 

pela conscientização do turista; e pela busca de experiências, o turista pós-moderno 

deseja o diferente, o exótico, que lhe proporcione experiências gratificantes e 

memoráveis (IGNARRA, 2013). 

 

Nesse âmbito, as auroras boreais vêm se destacando e tornando-se cada vez 

mais objeto de desejo dos turistas. Mas, partindo da premissa que as auroras 

boreais são um fenômeno natural, assim como a chuva ou a neve, por que elas são 

tão atrativas turisticamente a ponto de serem apropriadas pelo turismo? 

 

Para responder tal questão, buscou-se na literatura entender a apropriação 

turística das paisagens naturais, sendo afirmado por muitos autores que a 

atratividade turística das auroras boreais está baseada em sua beleza e 

singularidade como fenômeno natural. 

 

O objetivo geral do presente trabalho consiste em analisar essa apropriação 

turística das auroras boreais, e para atingir essa finalidade foram desenvolvidos 

objetivos específicos, que são: descrever a formação e ocorrência das auroras, 

contendo o relato dos mitos associados ao fenômeno; explicar a apropriação 

turística das paisagens naturais e como as paisagens influenciam a experiência 

turística; discutir o desdobramento da aurora boreal como atrativo turístico e relatar 

as empresas, produtos e equipamentos turísticos desenvolvidos para o turismo de 

auroras; apresentar a pesquisa realizada junto ao Sr. Marco Brotto, conhecido como 

o caçador de Auroras Boreais brasileiro. 

 

A metodologia aplicada na pesquisa é de natureza qualitativa e de caráter 

exploratório. A primeira etapa consiste na revisão de literatura, feita por meio de 

pesquisas bibliográficas, que propiciaram o levantamento das informações, 

compreensão e fundamentação teórica do assunto abordado. Na segunda etapa, foi 

elaborada e realizada uma entrevista online, via email, com o Sr. Marco Brotto, 

personalidade brasileira conhecida na prática do turismo vinculado as auroras 

boreais. 
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Marco Brotto foi selecionado devido a sua importância e renome para com o 

turismo de auroras boreais, e por sua experiência profissional, visto que ele é 

envolvido diretamente com o turismo, através da realização de expedições. Sua 

experiência e conhecimento também foram valorados, uma vez que ele já vivenciou 

o fenômeno auroral tanto como turista, quanto como prestador de serviços. 

 

Sendo assim, a entrevista teve como objetivo verificar as informações 

levantadas na pesquisa bibliográfica, revelando como se desenvolve o turismo de 

auroras boreais na prática. Por conseguinte, também buscou-se obter a opinião 

profissional e pessoal do entrevistado. A experiência do entrevistado foi importante 

para o levantamento de informações que possibilitassem compreender a apropriação 

turística da aurora boreal, o seu desenvolvimento como atrativo turístico, e à sua 

relação com o trade turístico. 

 

Houve também a tentativa de aplicar a entrevista à outras pessoas envolvidas 

na atividade turística das auroras boreais, porém não se obteve resposta. 

 

O presente trabalho tem sua relevância justificada, uma vez que, embora a 

aurora boreal tenha um claro apelo turístico, nota-se que ainda é uma atividade 

turística pouco conhecido do grande público, e que não se encontra entre as 

primeiras opções quando se trata da escolha de um destino para viajar. Além de 

pouco divulgado, as auroras boreais apresentam um caráter restritivo, visto que só 

podem ser visualizadas em uma porção do território localizada no Círculo Polar 

Ártico, o que torna o custo da viagem elevado e concentrado em poucos meses do 

ano. 
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1 AURORA BOREAL 
 

 

Desde os primórdios da civilização humana há a busca permanente de 

compreensão da natureza, por outro lado, a natureza sempre continuou 

surpreendendo os homens com suas demonstrações de força e beleza. Sutil como 

um alvorecer e voraz como um tornado, os fenômenos da natureza seduzem, 

assustam e encantam pessoas ao redor do mundo. 

 

Embora os fenômenos naturais sejam aspectos intrínsecos à natureza, ou 

seja, que independem das ações do homem, como visto na definição de Maskrey 

(1993) apud Monteiro e Pinheiro (2012, p. 4) "Um fenômeno natural é toda 

manifestação da natureza, ou seja, refere-se a qualquer expressão que a natureza 

adota como resultado do seu próprio funcionamento interno". Tais fenômenos se 

tornaram objeto de admiração, desde os mais simples e corriqueiros, como exemplo 

os arco-íris, aos mais raros como as flores de gelo do Ártico. 

 

Nesse âmbito, a aurora boreal é considerada um dos fenômenos naturais 

mais incríveis do mundo, se destaca devido à sua majestosidade e beleza 

(CAVALCANTE, 2009 ; TERRA, [20--]). 

 

As auroras, segundo Greff (2013), são um fenômeno óptico e luminoso que 

ocorrem nas regiões polares do planeta. Suas luzes rompem a escuridão da noite 

para colorir o céu, promovendo um verdadeiro espetáculo de luzes, capaz de 

proporcionar paisagens únicas e de beleza extraordinária. 

 
 

 

1.1. FORMAÇÃO DAS AURORAS 
 
 

 

Para melhor compreender como ocorre a formação das auroras, faz-se 

necessário, primeiramente, estudar a sua fonte: o Sol. 

 

Embora o Sol seja a fonte primária da vida na Terra, segundo Stensmann 

(2014, p.1), ele “é uma estrela bastante comum”, que se estabelece a uma distância 

média de 150.000.000 km da terra, aproximadamente 8 minutos-luz. 
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Em sua superfície enormes explosões acontecem, gerando pontos de 

erupção que propagam radiação e plasma no sistema solar (THE NORTHERN 

LIGHTS, 1992). Tais eventos também são conhecidos como EMC (Ejeção de Massa 

Coronária) (MUSSI, 2014),e são responsáveis pela formação dos ventos solares. 

 

Esse fluxo constante de partículas carregadas que o Sol emite no espaço, os 

ventos solares, levam aproximadamente três dias para chegar ao nosso planeta 

(LIMA, 2012, p. 51), Logo ao se aproximar da Terra, eles atingem sua camada 

magnética, a magnetosfera. 

 

De acordo com Ferreira et al. (2017, p 2), “a magnetosfera é a região no 

espaço onde o campo magnético terrestre rege os processos físicos existentes”. 

Gerado principalmente por correntes que circulam no interior do planeta, o campo 

magnético se estabelecem em torno da superfície terrestre, tendo como sua principal 

função, proteger o planeta contra à ação dos ventos solares. 

 

Sendo assim, a magnetosfera funciona como um escudo que nos protege de 

forças hostis presentes no universo, desviando as partículas carregadas do vento 

solar, que atingem continuamente a Terra (PEREIRA, 2011, p. 55). Embora a maior 

parte das partículas do vento solar seja defletida pela nossa magnetosfera, algumas 

delas escapam (THE NORTHERN LIGHTS, 1992), e ao entrar em contato com o 

campo magnético terrestre, acabam sendo capturadas e desviadas para as regiões 

polares do planeta (figura 1). 
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Figura 1: Como ocorrem as auroras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Visit Norway (2017) 

 

Ao adentrar a atmosfera terrestre, as partículas energizadas vindas do Sol 

interagem com os átomos de oxigênio e nitrogênio presentes na atmosfera, tal 

impacto é capaz de gerar uma corrente elétrica que produz brilho e cores, dando 

origem ao efeito luminoso conhecido como as auroras polares (GREFF, 2013). 

 

Em outras palavras, Greff (2013, p. 2) explica, cientificamente, a ocorrência da 

aurora polar como um fenômeno físico-químico. 

 
A aurora polar terrestre é causada por elétrons de energia de 1 a 15 keV, 

além de prótons e partículas alfa, sendo que a luz é produzida quando eles 

colidem com átomos da atmosfera do planeta, predominantemente oxigênio 

e nitrogênio, tipicamente em altitudes entre 80 e 150 km. Cada colisão emite 

parte da energia da partícula para o átomo que é atingido, um processo de 

ionização, dissociação e excitação de partículas. Quando ocorre ionização, 

elétrons são despejados do átomo, os quais carregam energia e criam um 

efeito dominó de ionização em outros átomos. A excitação resulta em 

emissão, levando o átomo a estados instáveis, sendo que estes emitem luz 

em frequências específicas enquanto se estabilizam. Enquanto a 

estabilização do oxigênio leva até um segundo para acontecer, nitrogênio 

estabiliza-se e emite luz instantaneamente. 

 

Fugindo do caráter espetacular das auroras, elas são indícios visíveis da 

proteção que o campo magnético da Terra realiza sobre o planeta. Segundo Mussi 
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(2014, [s.p]) “Se não fosse a existência da magnetosfera, nós seríamos 

bombardeados frequentemente por intensas quantidades de partículas e núcleos 

atômicos altamente energéticos e radiativos, que instantaneamente interagiriam com 

qualquer tipo de célula animal, danificando-as e destruindo-as completamente, 

matando qualquer tipo de organismo vivo em nosso planeta, impossibilitando a 

existência da vida e a manutenção desta.” 

 

A ocorrência de auroras é mais comum nas regiões polares do planeta, ainda 

assim, elas acontecem em latitudes médias, com menos frequência, e raramente 

são observadas perto do equador. Como a intensidade das auroras é diretamente 

proporcional à atividade solar, nos períodos de máxima solar sua visualização é 

mais fácil. A NASA (2002) oferece como exemplo, o ocorrido de 1909, quando a 

mais potente tempestade geomagnética registrada levou auroras ao céus de 

Singapura. 

 

De acordo com artigo publicado na revista de divulgação científica da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT CIÊNCIA, 2016), o Sol possui ciclos 

de atividade solar, que regulam sua intensidade, possuindo períodos de máxima e 

de mínima atividade. Cada ciclo tem a duração média de 11 anos. Historicamente, o 

último ciclo de alta intensidade do sol foi em 2013, reduzindo depois desse intervalo. 

Segundo as previsões da mesma, a atividade solar “diminuirá gradativamente e deve 

entrar em sua fase mínima entre os anos de 2018 e 2019”. 

 

Quando as auroras ocorrem sobre o eixo norte do planeta, elas são 

chamadas de aurora boreal. Segundo Guedes (2015), tal nome lhe foi dado por 

Galileu Galilei em 1619, enquanto investigava o fenômeno como parte de um estudo 

sobre o movimento dos astros celestes. O nome foi escolhido em homenagem a 

deusa do amanhecer, Aurora, e à seu filho, Bóreas. 

 

Já quando ocorrem em latitudes do Hemisfério Sul recebem o nome de aurora 

austral, nome batizado por James Cook ao presenciar o fenômeno no Oceano Índico 

durante uma de suas expedições (GUEDES, 2015). Até então, não havia sido 

comprovada a ocorrência do fenômeno no polo sul, acreditava-se que ele 
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era exclusivo do Hemisfério Norte terrestre (GUEDES, 2015). 
 

É comum acreditar que as auroras boreais e austrais são iguais, mas, apesar 

de possuírem a mesma fonte, elas não são idênticas. Há alguns anos os cientistas 

acreditavam que uma fosse o reflexo da outra, mas em 2009, pesquisadores 

noruegueses desconstruíram essa ideia, afirmando que as auroras são totalmente 

assimétricas. 

 

Para Laundal e Østgaard (2009), a explicação mais plausível para a 

assimetria das auroras envolve a condução das correntes elétricas carregadas pelos 

ventos solares ao longo das linhas do campo magnético. As auroras vão se mover e 

mudar de forma, influenciadas pelo campo magnético que aponta para o Sol e pelas 

condições dos ventos solares (FAPESP, 2005). Keiling et al. (2013) complementam 

explicando que o campo magnético interplanetário, definido como o campo que viaja 

pelo espaço junto com o vento solar, controla a localização e intensidade das 

auroras nos dois hemisférios. 

 

Sendo assim, ainda que assimétricas, ambas as auroras sempre terão o 

formato oval, como um anel circulando os pólos magnéticos norte e sul. 

 

O oval do norte traça um trajeto através do Alasca central e Canadá, da 

Gronelândia, Escandinávia e Rússia. No hemisfério sul, o oval auroral paira 

principalmente sobre os oceanos que circundam a Antártida, mas pode 

ocasionalmente chegar na Nova Zelândia, Chile e Austrália (NASA, 2002). O oval 

auroral expande e contrai sua extensão, dependendo do nível de atividade solar. 

 

O nível de atividade solar também influencia na visualização das auroras, uma 

vez que, segundo a NASA (2002), baixos níveis de atividade auroral ocorrem dia e 

noite, mas como a luz do sol é muito mais forte e clara do que a luminosidade 

auroral, ela não pode ser vista durante o dia. As melhores exibições tendem a 

ocorrer nas poucas horas antes da meia-noite. (NASA, 2002, tradução nossa). 

 

Ao iluminar os céus com suas cores, as auroras podem aparecer em formatos 

distintos. As auroras podem aparecer como longos e estreitos arcos de luz (figura 2), 

muitas vezes estendendo-se de leste a oeste, de horizonte para horizonte. Outras 
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vezes eles se estendem pelo céu noturno em faixas (figura 3) que se torcem, se 

dobram e se giram, ou até mesmo planam como cortinas. Eles podem se espalhar 

em raios multicoloridos (figura 4), como eixos verticais de luz que se estendem até o 

espaço. E às vezes eles envolvem o céu em uma nuvem fina ou véu. (NASA, 2002, 

tradução nossa). 

 
Figura 2: Aurora boreal - Arcos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Mike Isaak Photography (2015) 
 

 

Figura 3: Aurora boreal – Faixas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Mike Isaak Photography (2015) 
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Figura 4: Aurora boreal - Raios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: NASA (2015) 
 

As auroras também podem apresentar outros formatos no decorrer da noite, e 

todas as suas formas podem variar em intensidade. À medida que a noite avança, as 

faixas e os arcos se tornam ondulados e dobrados, eventualmente rompendo em 

raios e - se o espectador tiver sorte - uma coroa (figura 5). (NASA, 2002, tradução 

nossa). 

 

O formato de coroa, ou corona, é considerado a forma mais rara e bonita de 

aurora, semelhante as auréolas divinas, seus raios descem do céu como se todos os 

eixos convergissem para um único ponto. 

 
Figura 5: Aurora boreal - Corona  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: NASA (2015 
 

Apontada como a forma mais delicada de aurora, os patches (figura 6), ou 
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fragmentos de luz, são geralmente vistos mais tarde, ao final da noite. Eles se 

misturam suavemente pela paisagem, cintilando sobre o céu noturno. 

 
Figura 6: Aurora boreal – Patches  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Mike Isaak Photography (2015) 
 

Para além do formato, às auroras também podem apresentar feixes luminosos 

em tonalidades e cores específicas. (NASA, 2002) 

 

A emissão de luz ocorre devido à colisão entre partículas altamente 

energizadas provinda dos ventos solares com os átomos e moléculas de hidrogênio 

e oxigênio, gases presentes na composição da atmosfera terrestre. Essa interação 

também é responsável por definir a cor das linhas aurorais. De acordo com a NASA 

(2002), a cor da aurora irá variar de acordo com qual gás, oxigênio ou nitrogênio, 

será excitado pelos elétrons solares, o quão forte será a energia no momento de 

suas colisão, e em que altitude se dá esse contato. 

 

A cor auroral mais habitual é o verde, podendo variar para uma versão mais 

amarelada. Tal tonalidade ocorre pela excitação com os átomos de oxigênio 

presentes em altas camadas atmosféricas, em torno de 200 até 240 quilômetros de 

altitude (GREFF, 2013). 

 

Para a emissão de luz vermelha, é necessária a interação dos átomos de 

oxigênio com elétrons de baixa energia que despontam em camadas mais baixas da 

atmosfera, normalmente por volta de 100 quilômetros de altitude. Considerada a 

tonalidade mais rara, as auroras vermelho escuras, dependem de uma intensa 
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atividade solar para acontecer, por isso são extremamente raras. (GREFF, 2013; 

NASA, 2002) 

 

Os povos antigos costumavam temer quando o céu era pintado de vermelho, 

causando grande comoção entre as pessoas. A cor vermelha normalmente 

associada a perigo, aterrorizava a população que desconhecia a origem do 

fenômeno, tão logo, lendas foram criadas associando as auroras vermelhas à 

desastres, como guerras ou fome. Slavian Tours (2016) elucida com o exemplo da 

aurora vermelha avistada na Escócia e Inglaterra poucas semanas antes da 

Revolução Francesa, para a população do sul da Europa aquela aurora teria sido 

uma premonição do conflito. 

 

Por fim, as cores originadas pelos átomos de nitrogênio. Quando abaixo de 96 

quilômetros de altitude o nitrogênio emite luz azul, e quando acima de 96 

quilômetros de altitude é gerada a cor roxa, que pode variar entre as nuances 

púrpura, violeta e rosa (GREFF, 2013; NASA, 2002). 

 

O oxigênio e o nitrogênio também emitem luz ultravioleta, que pode ser 

detectada por câmeras especiais em satélites (GREFF, 2013). 

 

Uma questão controversa nas auroras boreais seria o som que elas 

produzem. Por centenas de anos, observadores especulam sobre o assunto (NASA, 

2002). Enquanto os povos do norte, como exemplo os Sami e Inuítes, afirmam ouvir 

o som das auroras, cientistas negam que as auroras produzam sons (THE 

NORTHERN LIGHTS, 1992). 

 

Para o povo Sami a aurora é um sussuro que indica mudança no tempo, eles 

afirmam ouvir seus sons suaves, sibilantes e crepitante enquanto observam a aurora 

dançar no céu. Ao passo que os Inuítes afirmam que os cães ouvem as luzes do 

norte, o que os fazem correr mais rápido. 

 

Para o antropólogo John MacDonald, participante do documentário Northern 

lights (1992), deve-se dar muita credibilidade ao que os Inuítes falam, pois eles são 

os melhores observadores dos fenômenos do Ártico, eles estão habituados as 

aparições das auroras boreais, portanto é fácil para ele explicarem os sons feitos 
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pelas luzes. Por viverem a muito tempo nessas terras, eles sabem qual é o som do 

gelo quebrando, o som do vento, diferenciando-os de outros sons. 

 

Ainda assim, vários experimentos científicos foram feitos, porém não 

conseguiram detectar nenhum som audível das luzes do norte, e a maioria dos 

cientistas não consegue explicar o porquê as luzes deveriam fazer algum som. O ar 

na parte superior da atmosfera onde as auroras são formadas é muito fino para 

conduzir o som audível a qualquer distância (NASA, 2002, tradução nossa). O 

documentário Northern Lights (1992) acrescenta que cientificamente nenhuma 

frequência obteve sinal que comprovasse a emissão de som pelas auroras boreais. 

 

Mesmo sem comprovação científica, atualmente, várias pessoas continuam 

reportando tais sons. Buscando esclarecer a questão, alguns autores apresentam 

teorias que tentam explicar a existência dos sons aurorais. Para a NASA (2002), 

partindo do princípio que os sons são ouvidos, logo, eles devem vir de algum outro 

fenômeno ocorrendo ao mesmo tempo. Já segundo Guedes (2015), fenômenos 

eletrostáticos induzidos pelas auroras podem ser a provável explicação para os 

sonos. De forma mais abstrata, Northern lights (1992) sugere que deve ser algo na 

mente do homem, como alucinações nos ouvidos humanos . 

 

No final do século XIX, iniciaram-se as tentativas de reprodução artificial de 

auroras em laboratório, pelo cientista norueguês Kristian Birkeland. Birkeland utilizou 

uma esfera metálica, que reproduzia o formato da Terra, em uma câmara de vácuo. 

Como resultado, ele provou que os elétrons eram guiados para as regiões polares 

da esfera, resultando em anéis iluminados (NASA, 2002). 

 

Recentemente, pesquisadores conseguiram criar um efeito auroral modesto 

visível da terra ao emitir raios de rádio no céu noturno, assim como acontece no 

fenômeno natural, a colisão dos elétrons com a atmosfera terrestre resultou na 

emissão de luzes esverdeadas (GREFF, 2013). 

 

Descobriu-se que o fenômeno auroral também pode ser reproduzido 

artificialmente através de explosões nucleares. O experimento foi demonstrado em 

julho de 1962, por meio do teste nuclear estadunidense nomeado de Starfish Prime. 
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As explosões nucleares ocorreram em altas camadas da atmosfera, em torno de 400 

km, e deixaram o céu da região do Oceano Pacífico iluminado pela aurora por mais 

de sete minutos (GREFF, 2013). A realização da aurora artificial foi acompanhada 

por festas nos telhados de alguns hotéis no Havaí, “contradizendo relatórios oficiais 

que indicavam que a aurora artificial era inesperada” (GREFF, 2013, p. 4). 

 

Assim como na Terra, o fenômeno também é observável em outros planetas 

do Sistema Solar, como Júpiter, Saturno, Marte e Vênus. Elas também ocorrem em 

torno dos pólos magnéticos dos planetas, porém sua duração é diferente das 

auroras terrestres, podendo durar dias em Saturno, por exemplo (GREFF, 2013). 

 

Inicialmente, acreditava-se que somente planetas com campo magnético forte 

e atmosfera, eram capazes de gerar auroras. Porém em 2004, a sonda espacial 

Mars Express detectou uma aurora durante suas observações no planeta vermelho, 

que possui um campo magnético fraco quando comparado a magnetosfera terrestre. 

Também foi constatado que o sistema de auroras de Marte é bem semelhante ao da 

Terra, sendo comparável às nossas tempestades de baixa e média intensidade 

(GREFF, 2013). 

 

“Vênus, que não possui um campo magnético, apresenta também o 

fenômeno, no qual as partículas da atmosfera são diretamente ionizadas pelos 

ventos solares” (GREFF, 2013, p. 5). 

 

As luas de Júpiter também apresentam auroras polares. Em disparidade as 

auroras do planeta Terra, elas são formadas a partir de correntes elétricas geradas 

pelo movimento entre a rotação do planeta e a translação de sua lua. 

 

 

1.2. MITOLOGIA 
 
 

 

Muitos artistas se renderam à beleza das auroras e as tiveram como musas 

em suas obras. No poema “The Ballad of the Northern Lights”, elaborado por Robert 

Service (1908), o autor descreve as “maravilhas do céu encontradas nos campos 

dourados do Alasca”, exaltando as cores e o brilho das auroras boreais. 
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E os céus da noite estavam vivos com a luz, com uma vibrante, emocionante 

chama; Âmbar e rosa e violeta, veio opala e ouro. Varreu o céu como uma foice 

gigante, que estremeceu de volta a uma cunha; Ardentemente brilhante, rompeu a 

noite com uma ondulada borda dourada. (SERVICE, 1908, apud NASA, 2002, p. 7, 

tradução nossa).
1 

 

O famoso poeta americano, Wallace Steves, também se rendeu aos encantos 

das auroras, escrevendo assim, o poema “The Auroras of Autumn” (GUEDES, 

2015). Músicos como Tori Amos, Neil Young e a banda Foo Fighters também 

possuem músicas nas quais as auroras são o tema (GUEDES, 2015). 

 

Segundo o site Bivrost Stories ([20--]), o filósofo grego Aristóteles, no século 

IV a.C., fez seu primeiro relato científico da aurora boreal, descrevendo-a como 

"nuvens brilhantes". 

 

Inúmeras teorias foram apresentadas ao se tentar buscar explicações para as 

luzes aurorais, todas estavam erradas. Foi o astrônomo britânico Edmond Halley, o 

primeiro a suspeitar que o campo magnético terrestre estivesse relacionado com a 

formação de auroras boreais (GREFF, 2013, p. 2). Embora sua descoberta tenha 

sido um importante fato para o estudo das auroras polares, Halley não ficou 

conhecido por tal acontecimento, e sim pela previsão do movimento do cometa 

Halley. 

 

Historicamente, Greff (2013) mostra que vários povos tinham uma mitologia 

própria a respeito das auroras, tentando explicar o que ocorria no céu. 

 

O fascínio pelas luzes deu origem a criaturas mitológicas, guiando o folclore 

de muitos países, moldando superstições e influenciando o curso da história, da 

religião e da arte (NASA, 2006). 

 

Acredita-se que as pinturas rupestres encontradas nas cavernas do sul da 

França, sejam as primeiras gravuras da aurora boreal na história da humanidade, 
 
 

1 “And the skies of night were alive with light, with a throbbing, thrilling flame;
 

 
Amber and rose and violet, opal and gold it came. It swept the sky like a giant scythe, it quivered 
back to a wedge; Argently bright, it cleft the night with a wavy golden edge.” (SERVICE, 1908, apud 
NASA, 2002) 
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datadas de 30.000 a.C (BIVROST STORIES, [20--]). 
 

No campo das letras, a mais antiga citação conhecida foi escrita em 2600 a.C. 

na China: "Fu-Pao, a mãe do Império Amarelo Shuan-Yuan, viu um relâmpago forte 

movendo-se em torno da estrela Su, que pertence à constelação de Bei-Dou, e a luz 

iluminou toda a área. Depois disso, ela ficou grávida” (NASA, 2006). Esse conto do 

folclore chinês, associou a aparição de auroras à nascimentos em um período 

próximo. 

 

Embora exista muitas referências às auroras boreais no folclore chinês, eles 

não possuíam nenhum termo específico que se referisse as auroras, em vez disso, 

eles utilizavam associações, normalmente descrevendo as auroras boreais como 

fogo e/ou grandes animais, especialmente o dragão e serpentes (BIVROST 

STORIES, [20--]). 

 

Para os vikings noruegueses, a aurora boreal eram vista como a grande ponte 

“Bifrost”, a ponte entre os deuses e a terra. Segundo a mitologia nórdica, descrita por 

Greff (2013), as auroras eram vistas como Valquírias, virgens da guerra, que 

cavalgavam com suas armaduras derramando luz, sendo assim chamadas pelos 

homens de "aurora borealis", ou northern lights, as "Luzes do Norte". 

 

De acordo com o site Bivrost Stories ([20--]) a primeira descrição realista das 

luzes do norte está no trabalho norueguês Kongespeilet. O autor foi o primeiro a 

descrever as auroras boreais como um fenômeno natural, apesar de não ter 

realmente acertado em sua teoria, ele indicou algumas explicações como: o oceano 

estava rodeado de fogos vastos; os raios solares podiam atingir o "lado noturno" do 

mundo; as geleiras podiam armazenar energia de forma a tornarem-se 

eventualmente fluorescentes; e acreditou que as luzes fossem reflexos lançados por 

grandes cardumes de arenques para o céu. 

 

Assim como os nórdicos, ao redor do mundo surgiram várias outras lendas 

associadas à ocorrência de auroras, como por exemplo, a lenda finlandesa, que 

descrevia raposas feitas de fogo que viviam na Lapônia e arremessavam faíscas 

(auroras) para a atmosfera com seus rabos (GREFF, 2013). Já algumas tribos 
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nativas americanas imaginavam espíritos carregando lanternas enquanto buscavam 

as almas de caçadores mortos. Os algonquinos, um povo nativo americano que 

habita o nordeste da América do Norte, acreditavam que as luzes eram seus 

ancestrais dançando ao redor de um fogo cerimonial (BIVROST STORIES, [20--]). 

 

Greff (2013, p. 1) também acredita haver referência às auroras na bíblia em 

Ezequiel 1:4. 

 
Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, 

com um fogo que emitia de contínuo labaredas, e um resplendor ao redor 

dela; e do meio do fogo saía uma coisa como o brilho de âmbar. 

 

Em muitas culturas, por muito tempo, as auroras tiveram um apelo 

sobrenatural, em alguns casos foram consideradas sinais divinos e prenúncios de 

momentos prósperos, em outros, o fenômeno era visto como presságio de mau 

agouro. 
 

Na tentativa de ataque a cidade de Bizâncio, por exemplo, cerca de 360 a.C., 

o rei da Macedônia, Philip, iria atacar a cidade com seu exército. Ele ordenou que 

seus soldados cavassem túneis para atravessar os muros da cidade, mas no meio 

da noite, eles foram surpreendidos por uma noite de auroras. “Uma súbita luz 

brilhante, formada como uma lua crescente, iluminava a paisagem” (BIVROST 

STORIES, [20--]). Receoso, o rei ordenou que suas tropas recuassem, 

posteriormente uma moeda foi cunhada após o evento. A moeda possui uma figura 

crescente, um arco auroral, embora seja interpretada erroneamente por muitos como 

uma lua crescente. 

 

Outro exemplo é o folclore letão. Especialmente se a cor vermelha era 

observada, acreditava-se que se tratasse de almas de guerreiros mortos, um agouro 

de desastre, como guerra ou fome. 

 

“O povo Sami acreditava que deveria se ter cuidado e silêncio ao observar as 

estrelas do norte (chamadas guovssahasat em sua língua), senão elas poderiam 

descer e matar o observador” (GREFF, 2013, p. 1). Os Samis têm a crença de que 

devem respeitar as auroras boreais, pois elas são símbolos da força da natureza, 

por isso até hoje, eles têm símbolos da aurora boreal em seus tambores. 



25 

 

Os Inuítes, tribo indígena esquimó que habita regiões árticas, descrevem as 

auroras boreais em seu folclore como espíritos de mortos jogando futebol com uma 

caveira de morsa pelo céu. A NASA (2002) complementa a descrição da lenda: O 

céu é uma abóbada enorme do material duro arqueada sobre a terra. No exterior há 

luz. Na cúpula, há um grande número de pequenos buracos, e através desses 

buracos você pode ver a luz do exterior quando está escuro. E através desses 

buracos os espíritos dos mortos podem passar para as regiões celestiais. O caminho 

para o céu leva sobre uma ponte estreita que abrange um enorme abismo. Os 

espíritos que já estavam no céu iluminam tochas para guiar os pés dos recém-

chegados (NASA, 2002, p.7. tradução nossa). 

 

O documentário The Northern Lights (1992) conta em detalhes a lenda Inuít: 

O xamã tocava seu tambor chamando os espíritos, em seu transe, ele flutuou para 

longe do seu iglu até os céus, para as estrelas e as auroras boreais. Nesse lugar 

havia várias pessoas jogando futebol com o crânio de uma morsa. O crânio rolou, 

rolou, até chegar ao seu lado no chão. “Chute a bola”, eles disseram. Mas o xamã 

teve medo. “venha, jogue conosco!”, eles o chamaram. Logo, ele achou sua 

coragem e chutou a bola, foi então que ele percebeu que essas pessoas eram seus 

ancestrais , que haviam morrido e ido embora para sempre da terra. 

 

Os Inuítes também utilizavam as auroras para chamar seus filhos para casa 

antes da escuridão. Em suas crenças, as auroras deviam ser respeitadas e, 

principalmente, temidas. Contava-se às criança que quando as auroras estavam 

muito próximas ao chão, elas eram capazes de pegar alguém, e separar as pessoas. 

Os Inuítes faziam sons com as unhas na presença das auroras, para que elas 

ficassem no céu. 

 
Esta é a história de dois irmãos que cuidavam de um bando de renas. Certa 

manhã, eles saíram da barraca e correram até o bando para cuidar das 

renas. Quando o Sol nasceu, eles ficaram brincando, e o mais novo 

começou a debochar do Sol. O irmão avisou para ele parar. Mas foi em vão. 

O Sol se escondeu atrás de nuvens densas, e uma tempestade começou. 

Com medo, os dois irmãos se esconderam por dias durante a tempestade. 

Finalmente, o tempo acalmou, e a Lua surgiu. Mas o capetinha debochou da 
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Lua também. Imediatamente, uma nevasca gelada caiu sobre a Terra. De 

novo, os irmãos passaram dias na barraca. A nevasca fez um estrago. Na 

noite seguinte, o céu estava claro. O irmão mais novo saiu. Sem aprender a 

lição, agora ele debochou da aurora boreal. Grande erro... O irmão mais 

velho foi procurá-lo. Tudo que encontrou foi um monte de cinzas. A aurora 

boreal tinha castigado o garoto abusado. (AURORA, 2017). 

 

Nesse contexto, também havia a associação da aurora boreal com as 

condições climáticas, como um preditor do tempo. Enquanto os esquimós viam as 

auroras como um bom sinal, em que os espíritos descritos em seu folclore traziam 

clima favorável, os países escandinavos acreditavam que as auroras boreais eram 

mau presságio, pois eram seguidas de neve e resfriados (NASA, 2002). 

 

Os povos do norte da Sibéria estão acostumados a fortes e frequentes noites 

de auroras, os antigos contavam histórias sobre os efeitos das luzes no clima. 

Segundo o conto, as auroras deveriam ser afastadas, para isso arremessavam 

pedras. Se ao tacar a pedra na aurora ela se quebrasse em pedaços ao cair no 

chão, isso significava que as luzes do norte iriam embora e o tempo ficaria bom no 

dia seguinte, mas se a pedra caísse em um pedaço isso significava que as luzes 

iriam ficar e haveria uma terrível tempestade no dia seguinte (THE NORTHERN 

LIGHTS, 1992). 
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2. APROPRIAÇÃO TURÍSTICA 

 

Neste capítulo, busca-se compreender a relação da paisagem com a atividade 

turística, uma vez que o turismo se apropria da paisagem, exaltando determinados 

elementos paisagísticos considerados belos, diferentes e/ou singulares. Esses 

elementos turisticamente atrativos vão ser utilizados pelo turismo para alavancar 

destinos, atrair turistas e desenvolver atrativos. 

 

Embora o turismo seja uma atividade que se apropria e intervém, modificando 

a paisagem e o espaço, no caso das auroras boreais, ele é compreendido em seu 

sentido mais passivo e abstrato, ao passo que se apropria mas não as altera, e, 

principalmente, devido a natureza fortuita do fenômeno auroral, pois ao mesmo 

tempo que as auroras boreais compõem a paisagem turística, elas não são um 

elemento físico e fixo da paisagem, que sempre está lá para ser contemplado. 

 

Rodrigues (1996 apud LOSSO 2010, p. 5) explica essa relação: 
 

[...] o turismo é uma atividade que produz (mesmo quando se apropria sem 

transformar) um espaço. Valora uma determinada paisagem sem que haja 

uma intervenção para a produção espacial: olhar o céu – cheio de estrelas, 

o mar, os rios, a paisagem dos Andes, Alpes etc. Ou seja, trata-se da „vista‟ 

da paisagem sem que nenhuma transformação ocorra, pela intermediação 

da atividade turística diretamente naquele lugar. 

 

Sendo assim, a aurora boreal entendida como um fenômeno único, de beleza 

singular, atrai turistas pelo seu valor paisagístico, que é essencial na composição da 

experiência turística auroral. 

 
 

 

2.1. APROPRIAÇÃO TURÍSTICA DE PAISAGENS 
 
 
 

Para compreender o espaço é preciso ir além da ideia de território, já que ele 

não se trata apenas de uma parcela física de terra sobre a superfície terrestre. É 

necessário uma visão mais subjetiva e humanista, uma vez que a definição do 

espaço está atrelada a concepção geográfica de constructo social, ou seja, o espaço 

geográfico é resultado da ação humana, sendo construído socialmente e modificado 
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pelo homem através da história. (MARUJO; SANTOS, 2012; VIEIRA; OLIVEIRA, 

2012). 

 

Santos, (1988, apud VIEIRA; OLIVEIRA 2012,  p. 5), definem o espaço como: 
 

um conjunto de objetos e de relações que se realizam sobre estes objetos; 

não entre estes especificamente, mas para as quais eles servem de 

intermediários. Os objetos ajudam a concretizar uma série de relações. O 

espaço é resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço, 

intermediados pelos objetos, naturais e artificiais. 

 

O homem se apropria do espaço habitando-o, transformando-o e 

organizando-o. Sendo assim, pode-se afirmar que o espaço é concebido como o 

ambiente onde o homem estabelece suas relações, expressando seu modo de vida, 

tanto como indivíduo quanto como sociedade. (LOSSO, 2010; MARUJO; SANTOS, 

2012; VIEIRA; OLIVEIRA, 2012). 

 

Dentre essas relações estabelecidas no espaço geográfico está o turismo, ele 

abrange os ambientes econômico, social, ambiental, político e cultural do espaço, 

ocupando-o com atividades turísticas e o tornando consumível para o turista, uma 

vez que “o principal objeto de consumo do turismo é o espaço geográfico” (CRUZ, 

2003, apud VIEIRA; OLIVEIRA, 2012, p. 5). 

 

Sendo assim, pode-se afirmar que o turismo modifica o espaço afim de que 

práticas turísticas possam se estabelecer ali, transformando-o em um espaço 

turístico. O turismo é entendido como uma atividade de intervenção, onde o homem 

se apropria de determinado espaço geográfico, agregando-lhe valores e significação. 

Mas, para ser turístico o espaço também precisa dispor de infraestrutura básica de 

apoio ao turismo, como exemplo luz, segurança, acesso, etc. Acrescido de um 

conjunto de produtos e serviços turístico ofertados para satisfazer as expectativas 

dos visitantes durante a experiência turística. (LOSSO, 2010; MARUJO; SANTOS, 

2012; VIEIRA; OLIVEIRA, 2012). 

 

No caso das auroras boreais, o seu espaço geográfico é turistificado 

principalmente em função de sua paisagem, a paisagem única gerada durante o 
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evento auroral é o seu principal elemento de atratividade turística. 
 

Segundo Santos (2006, apud VIEIRA; OLIVEIRA 2012, p. 9), a paisagem é 

definida como uma porção visível do espaço, um “conjunto de formas que, num dado 

momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações 

localizadas entre homem e natureza.”. “Na ciência geográfica refere-se a tudo aquilo 

que pode ser alcançado por meio de nossa visão. São as cores, os movimentos, os 

odores, os sons. Por esta mesma razão, a paisagem relaciona-se à dimensão da 

percepção e aos sentidos humanos.” (SANTOS, 1988, apud VIEIRA; OLIVEIRA, 

2012, p. 9) 

 

No entanto, é preciso ter em mente o caráter abstrato da paisagem auroral, 

visto que, embora ela seja o objeto de atração turística, ela é um aspecto da 

paisagem de natureza inconstante, sua presença se dá fortuitamente. Logo, o 

turismo vai se apropriar de uma paisagem com características imateriais, alcançando 

um conceito mais intangível de paisagem geográfica, assim como visto em Santos 

(1988, apud VIEIRA; OLIVEIRA 2012, p. 9), “a paisagem é a materialização, 

expressada por meio de objetos materiais e não-materiais, de um instante da 

sociedade.”. 

 

Esse conjunto de recursos tangíveis e intangíveis vão assumir um importante 

papel na atratividade da paisagem, eles serão os responsáveis por atrair e satisfazer 

os turistas utilizando-se tanto dos seus aspectos físicos e visíveis quanto dos seus 

aspectos históricos e culturais. Mas, além disso, esses recursos têm como atribuição 

a competência de fornecer uma imagem mental do destino, símbolos que o 

apresentem e representem junto ao público (COELHO, 2015). 

 

O grande símbolo do turismo de auroras é a própria paisagem auroral, apesar 

de não ter um caráter fixo, as suas aparições geram um espetáculo luminoso capaz 

de criar uma paisagem completamente única. Essa beleza singular vai ser o principal 

recurso advindo das paisagens naturais e utilizado para desenvolver a atividade 

turística. Segundo Castro (2006, apud VIEIRA; OLIVEIRA, 2012, p. 10) para que a 

paisagem se torne objeto de exploração do turismo, “basta que seja 
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possuidora de beleza cênica excepcional, a paisagem é transformada em patrimônio 

turístico, em recurso turístico e territorializada por agentes turísticos para ser 

consumida no olhar contemplativo individual ou coletivo dos turistas.” 

 

Em muitos casos, a paisagem luminosa das auroras boreais além de atração 

turística, vai ser o motivador da viagem. Marujo e Santos (2012) complementam 

esse pensamento afirmando que a paisagem, devido ao seu valor estético, muitas 

vezes vai ser assumida como o elemento central da atratividade dos destinos, e até 

mesmo de muitos produtos turísticos, podendo ela mesma se tornar a atração e/ou 

produto turístico. 

 

As percepções intangíveis dos aspectos distintivos de uma paisagem que vão 

lhe configurar como atrativas ao olhar do turista. A concepção de beleza paisagística 

vai ter uma grande influência na atratividade de um destino, visto que o turismo vai 

se apropriar visualmente dessas paisagens, sendo sua atratividade basicamente 

baseada na beleza dos seus elementos naturais (PIRES, 2003, p.119 apud 

OLIVEIRA; SILVA, 2008, p. 2). De acordo com Simões (2013, p. 191), essa relação 

ocorre porque “o turista „consome‟ visualmente o ambiente visitado, captando as 

imagens esteticamente construídas dentro das suas expectativas, onde o cotidiano, 

a natureza e o patrimônio são embelezados com padrões comportamentais, 

emoções e cores de forma a transformá-los singulares”. 

 

Castro (2002, apud LOSSO 2010, p. 5), ressalta a importância da beleza das 

paisagens e conclui dizendo: “A paisagem, quando reconhecida como uma imagem 

que se relaciona com o conceito de estética, apresenta-se como um recurso de 

representativa visibilidade para a atividade turística”. 

 

Nesse contexto, a questão da singularidade ou raridade também influi na 

atratividade, uma vez que a singularidade dos atrativos se torna um elemento de 

extrema importância na sua escolha, optando por visitar esse atrativo ao invés de 

outro. As peculiaridades cativam os turistas, fomentam em seu imaginário o conceito 

de objeto único, potencializando a percepção de atratividade do atrativo turístico. 

 

De acordo com o estudo de competitividade de produtos turísticos, 
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desenvolvido pelo Ministério do Turismo, o atrativo turístico é entendido como: 
 

Um atrativo turístico é composto de “locais, objetos, equipamentos, 

pessoas, fenômenos, eventos ou manifestações capazes de motivar o 

deslocamento de pessoas para conhecê-los. Os atrativos turísticos podem 

ser naturais; culturais; atividades econômicas; eventos programados” 

(BRASIL, 2007b apud BRASIL, 2011, p.27) 

 

O Sebrae (2014) complementa: 
 

Os atrativos turísticos são únicos e cada um deles possui valor e 

capacidade de atração específicos. Portanto, possuem diferentes 

características, potenciais e estruturas para a recepção de turistas. [...] Os 

atrativos turísticos constituem a oferta turística diferencial de uma 

determinada região turística, pois são responsáveis por promover os fluxos 

turísticos. O consumidor escolhe o destino que irá visitar, em função da 

experiência turística que esse destino oferece. (SEBRAE, 2014, p. 10) 

 

“O atrativo tem, via de regra, maior valor quanto mais acentuado for seu 

caráter diferencial. O turista procura sempre conhecer aquilo que é diferente de seu 

dia a dia. Assim, aquele atrativo que é único, sem outros semelhantes, apresenta 

maior valor para o turista.” (IGNARRA, 2013, p. 53). 

 

Com relação a aurora boreal é o trinômio beleza, raridade e exoticidade que 

age como fonte de atração turística. A beleza do fenômeno, assim como sua 

raridade, são fundamentais para instigar o imaginário do turista, promovendo a idéia 

de exotismo.“O novo é o que atrai e o exótico fascina” (MENDIZABAL, 2004, [s.p]). 

 

Marujo e Santos (2012) reiteram e sintetizam a ideia de composição da 

paisagem por aspectos materiais e não-materiais, estabelecendo que tais elementos 

justamente são os responsáveis por influenciar a atratividade de uma paisagem. 

Sendo assim, os autores afirmam que a atratividade de uma paisagem vai ser 

constituída por sua singularidade geográfica, associada ao seu testemunho histórico 

e cultural, e beneficiada por sua beleza. 

 

Deste modo, tanto aspectos naturais quanto culturais podem influir na atração 

turística de uma paisagem, congregando turistas com interesses comuns. Os 
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aspectos pessoais do indivíduo vão possuir uma enorme influência na escolha e 

atratividade de um atrativo turístico, seus hábitos e preferências também podem 

favorecer um atrativo em detrimento de outro. 

 

As regiões polares norte do planeta, onde ocorrem as auroras boreais, têm 

sua atratividade baseada não apenas nas luzes nórdicas, suas características 

particulares e únicas também são motivadores da viagem. Por exemplo, o clima, a 

pacificidade e a escuridão do norte também atraem aqueles turistas que desejam 

experimentar novos ares e se afastar dos grandes centros urbanos (SMEDSEN, 

2014). 

 

O turismo vai trabalhar a paisagem de modo que ela seduza visualmente o 

turista, principalmente, porque na maioria das vezes, ela vai ser o primeiro contato 

do turista com o lugar visitado, seja ao olhar diretamente a paisagem, ou ao 

contemplar uma imagem, como por exemplo, fotografias, cartões postais e 

campanhas de marketing. Sendo assim, ela tem o poder de motivar a viagem 

turística. O turismo vai se aproveitar dessa valorização da paisagem, para 

transformá-la em produto, vendendo aquelas imagens que despertam fantasias, 

mostram o diferente, e principalmente, que se aproximam da percepção de paraíso. 

De acordo com Marujo e Santos (2012), é o desejo de encontrar essa paisagem 

paradisíaca que leva muitos turistas a deslocarem-se para diferentes lugares 

promovendo a atividade turística. 

 

Conforme aludido por Silva (2013), as paisagens paradisíacas são as 

queridinhas das campanhas publicitárias quando se trata de marketing turístico 

mundial. Quanto mais exótico, selvagem, ermo e paradisíaco melhor. As pessoas 

desejam conhecer destinos turísticos únicos, para que possam fugir do seu cotidiano 

rumo à um paraíso. A fim de realizar tal desejo, procuram locais excêntricos, 

singulares, raros, que atinjam a ideia de extraordinário. 

 

“O turismo, como já citado, procura os aspectos diferenciais da paisagem. Os 

elementos mais diferenciados são os mais valorizados, provocando concentrações 

de turistas ou de serviços turísticos em seu entorno.” (IGNARRA, 2013, p. 179). 
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Para além da paisagem ocasionada pelas auroras, o seu entorno é tão 

significativo quanto o próprio evento auroral, uma vez que compõem o cenário 

perfeito para a execução do espetáculo luminoso. A beleza do fenômeno não seria a 

mesma na ausência da paisagem que a complementa. As regiões norte do planeta, 

mais especificamente situada no Círculo polar Ártico, onde acorrem os avistamento 

de aurora boreal, possuem paisagens incríveis ocasionadas pelo seu bioma. 

 

As características únicas do bioma são o que o tornam tão fascinante e 

atraente para o turismo. O seu clima é bem peculiar, e caracterizado pelas baixas 

temperaturas e pouca incidência de raios solares. Bem como sua fauna e flora, 

ambos são bem específicos e restritos, pois poucas espécies conseguem se adaptar 

e sobreviver ao clima polar, normalmente tais espécies sao encontradas apenas 

nessas regiões (FREITAS, [20--]). 

 

Detentora de belezas únicas, as paisagens nórdicas possuem um forte apelo 

turístico motivado por seus aspectos naturais como as montanhas, os fjords, os rios 

e a neve. A paisagem também está cercada pelos efeitos do clima, da temperatura, 

do vento, do som dos rios e córregos, a floresta, o que contribui para uma maior 

apreciação visual (EDENSOR, 2010 apud SMEDSEN, 2014, p. 19, tradução nossa). 

Situada em países como Alasca, Canadá, Groenlândia, Suica, Noruega, Finlândia, 

etc., normalmente suas paisagens são parte da divulgação e marketing turístico 

dessas regiões. Nesses locais também podemos encontrar outros fenômenos 

singulares, considerados motivos importantes para viajar, tal como o sol da meia-

noite, as flores congeladas do Ártico, as chaminés de neve, os postes de luz, dentre 

outros (HENDERSON, 2016). 

 

A prática do turismo nesses ambientes naturais deve se estabelecer em 

perfeita harmonia, na medida em que usufrui da natureza sem acarretar danos 

permanentes (LOSSO, 2010), uma vez que esses ecossistemas são considerados 

extremamente frágeis. O turismo pode ser um agente que contribui para a sua 

preservação, pois visto que a natureza compõe o principal componente do atrativo 

turístico, convém ao turismo que o atrativo seja preservado em seu estado natural 

(IGNARRA, 2013). 
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2.2. O PAPEL DA PAISAGEM NA CONCEPÇÃO DA EXPERIÊNCIA TURÍSTICA. 
 
 

 

Com as mudanças ocorridas a partir da globalização, as barreiras de 

deslocamento foram quebradas, possibilitando um mundo com fronteiras 

progressivamente menores, que constituíam cada vez menos entraves para com a 

locomoção humana. Paralelamente, o modelo de consumo se sofisticou, 

modificando os hábitos dos consumidores, agora os consumidores podem ter acesso 

a qualquer produto de qualquer lugar, e sua necessidade se voltou para a satisfação 

de novidades que estimulem seus sentidos e sentimentos (SEBRAE, 2015). “Hoje 

produtos e serviços precisam despertar emoções únicas e fazer sentido” (SEBRAE, 

2015, p. 8) proporcionando momentos de prazer que permanecerão na memória. 

 

 

Assim, o turismo de experiência é um segmento que não para de crescer e 

se consolidar ao redor do mundo, abrangendo diversos segmentos do turismo, 

desde o turismo de lazer até o turismo de estudos e intercâmbio (YURI, 2015). 

Sebrae (2015, p. 8) compreende o turismo de experiência como “um nicho de 

mercado que apresenta uma nova forma de fazer turismo, onde existe interação real 

com o espaço visitado, mesmo que não seja o ideal, é o real e é o que o turista está 

em busca.” 

 

No turismo de experiência, “o foco está voltado para entregar serviços que 

proporcionem uma experiência ao consumidor com atividades que estimulem os 

sentidos, os sentimentos e a mente.” (SEBRAE, 2015, p. 10). 

 

Seguindo essa tendência, de acordo com a revista Época (2017), nos últimos 

três anos a procura por destinos exóticos vem crescendo rapidamente. Os destinos 

exóticos estão normalmente associados à ideia de paisagens paradisíacas, lugares 

mais remotos e imersos na natureza, e também ao conceito de turismo de 

experiência, uma vez que o atual turista procura por esses destinos onde ele possa 

adquirir conhecimentos de valor imaterial. 
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O novo turista se tornou progressivamente mais exigente. Observa-se que 

cada vez mais esse atual turista ao viajar, busca se envolver com a cultura, meio 

ambiente e jeito de viver do local, vivenciando os elementos únicos que o destino 

pode lhe proporcionar. Principalmente, por que esse turista já conhece e está 

acostumado com os os destinos mais tradicionais e famosos, o fazer turístico 

tradicional não lhe agrada mais, ele agora procura fazer viagens de integração, que 

estimulem vivências e engajamento, a fim de gerar aprendizados significativos e 

memoráveis (SEBRAE, 2015). 

 

O perfil desse novo turista é prontamente demonstrado por Ignarra (2013, p. 
 

216): 
 

As tendências demográficas e sociais do mundo estão criando um novo 

turista que pode ser caracterizado como experiente, sofisticado e exigente. 

Isso significa dizer que as tradicionais férias de família, geralmente 

passadas em um resort do litoral, podem ser substituídas por viagens de 

múltiplos interesses e com uma gama de experiências criativas e 

inovadoras de viagens. 

 

“O fazer turismo passa a ser uma experiência e não mais apenas uma 

atividade de lazer.” (MENDIZABAL, 2004, [s.p]). 

 

Nesse âmbito, a paisagem vai desempenhar um papel importante tanto na 

escolha do destino para se vivenciar a experiência quanto no momento de obtenção 

da experiência, sendo em muitos casos, a experiência turística construída e 

adquirida através da paisagem. A paisagem da aurora boreal, por exemplo, em 

geral, já desempenha um papel essencial dentro da indústria do turismo, sendo por 

sí só considerada como uma “razão de ir”. Mas a aurora boreal em sí não é o único 

componente provedor da experiência, a paisagem das auroras é acrescida da 

paisagem ao seu entorno, o Ártico, que definem parte da experiência que os turistas 

vão ter. Neste caso, o ambiente natural ao redor também tem sua parcela de 

contribuição na composição da experiência turística, bem como os efeitos do 

ambiente natural, como o tempo, luz, sons etc. (SMEDSEN, 2014). 

 

A paisagem também vai atuar como agente intermediador da relação entre o 
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turista e o espaço provedor da experiência. Com relação as auroras boreais, a priori, 
 

é a imagem da paisagem que vai seduzir e influenciar o desejo do turista, para 

posteriormente comover e entregar a vivência desejada. 

 

Afinal, é o anseio de viver essa experiência única que motiva o turista a alocar 

seu tempo e recursos financeiros, enfrentar longas viagens, suportar temperaturas 

baixíssimas, horas de espera e até mesmo a frustração de não conseguir avistar 

uma aurora. A expectativa pelo novo é o que o move, o desejo de vivenciar essa 

experiência única, encontrar o exótico, faz tudo valer a pena no final, agrega um 

valor que não pode ser mensurado. 

 

A singularidade da experiência não está apenas no seu caráter atípico, que 

foge da realidade cotidiana da maioria das pessoas, a exclusividade da experiência 

está em sua essência como conhecimento, obtido por meio dos sentidos. A 

experiência como conhecimento ímpar se dá uma vez que o próprio turista é um 

participante ativo na criação da sua experiência. Smedsen (2014, p. 23, tradução 

nossa) esclarece que nenhuma pessoa pode ter a mesma experiência, porque cada 

experiência decorre da interação entre o evento encenado e o estado de espírito e 

estado prévio do indivíduo. 

 

Sendo assim, Mossberg (2007, apud SMEDSEN 2014) ressalta que a 

experiência é altamente pessoal, criada dentro do turista, ou seja, as experiências 

turísticas são inerentemente restritas ao indivíduo, depende dos próprios turistas. 

Soares (2009, p. 20) complementa: 

 
toda e qualquer experiência possui caráter único e individual, sendo que a 

mesma vivência de um grupo de indivíduos provocará diferentes 

experiências em cada um e ainda podem ocasionar diferentes sensações 

em épocas diversas de uma vida. Isso se explica pelo fato de a experiência 

ser traduzida por processos mentais e, manifestada por sentimentos e 

sensações, que por vezes, estão relacionados à memória, à inteligência 

emocional, ao estado de espírito e à história de cada indivíduo. 

 

Os ambientes naturais são fantásticos na obtenção dessas experiências 

singulares, principalmente porque em seu âmago eles já compõem um ambiente 
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totalmente único, que mesmo se encenado, nunca vai ser pariforme. Eles também 

estimulam os sentidos humanos, que são usados na acepção das sensações 

obtidas, aumentando o contato e a interação com a natureza. 

 

Nesse sentido, vê-se cada vez mais o homem se voltando para a natureza em 

busca dessas paisagens paradisíacas, que lhe despertem sensações. Normalmente 

são escolhidos locais pouco povoados e que retratam um ambiente totalmente novo, 

com paisagens que fujam do cotidiano do turista, bem como as pessoas que vivem 

lá e sua cultura (SMEDSEN, 2014). 

 

Para esse tipo de turismo, pode-se utilizar os conceitos de turismo baseado 

na natureza e experiências baseadas na natureza, apresentados na obra de 

Smedsen (2014). 

 

De acordo com Priskin (2001, apud SMEDSEN 2014), o turismo baseado na 

natureza acontece quando a natureza está envolvida na atividade turística, costuma-

se usar como sinônimo os termos sustentabilidade, ecoturismo, turismo alternativo, 

dentre outros. Já a experiência baseada na natureza é definida por Tangeland & Aas 

(2011, apud SMEDSEN 2014), como uma atividade turística que ocorre em uma 

área natural, e é diretamente dependente do ambiente. 

 

As atividades sempre vão estar associadas à elementos comuns, como por 

exemplo aprendizagem, recreação e aventura, eles serão objetos da experiência 

turística, e precisam ocorrer em ambientes naturais. Quando dispostos pelos 

prestadores de serviços, esses elementos serão responsáveis por prover 

experiências extraordinárias e/ou memoráveis. 

 

Nesse contexto, Pine e Gilmore (1998, apud VALE, 2014) classificam as 

experiências em quatro categorias, de acordo com a participação do consumidor 

(ativa/passiva) e com a ligação (absorção/imersão) que une o consumidor à 

experiência. Essas categorias são chamadas de as quatro dimensões da experiência 

(figura 7). 
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Figura 7 - As dimensões da experiência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: (PINE; GILMORE, 1998 apud VALE, 2014) 
 
 

 

Nas experiências de entretenimento tem-se a participação passiva, e de 

ligação superficial, absorção. Ela ocorre quando alguém assiste à uma orquestra 

pela televisão, por exemplo, mas não há envolvimento. As experiências estéticas 

também são passivas, mas nelas, o participante está imersos na atividade ou no 

ambiente. Já as experiências de evasão, além da imersão do consumidor, implicam 

em uma participação ativa, como por exemplo, tocar em uma orquestra. Por fim, as 

experiências educativas, de participação ativa, mas de ligação por absorção, uma 

vez que “os consumidores estão mais absorvidos no evento do que imersos na 

ação.” (PINE; GILMORE, 1998, apud VALE, 2014, p. 20) 

 

A experiência auroral abrange fundamentalmente a dimensão estética, que 

ocorre durante a observação das auroras boreais, onde o turista está imerso no 

ambiente da experiência, mas sua participação é passiva, pois o turista não afeta a 

performance da experiência das auroras boreais. A dimensão educativa também é 

utilizada para compor a experiência, ela ocorre por meio dos contos históricos e 

mitológicos, que agregam conhecimento ao turista. 

 

Desse  modo,  Smedsen  (2014)  propõe  que  o  ambiente  natural  ao  redor, 
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juntamente com elementos de aventura e cultura, vão ser os pré-requisitos para as 

experiências. 

 

Mas é importante ter em mente o caráter elusivo das experiências baseadas 

na natureza, uma vez que esse tipo de turismo é altamente dependente do ambiente 

natural para ocorrer e a natureza não pode ser controlada. Por exemplo, a 

visualização das auroras boreais depende de um céu claro para garantir a 

experiência turística (SMEDSEN, 2014). 

 

A observação das auroras boreais também é dependente do escuro para que 

sua visualização seja efetiva, por isso o fenômeno pode ser observado somente 

durante a noite, e preferencialmente em locais ermos e afastados dos grandes 

centros urbanos, onde a luminosidade causada pelas luzes da cidade não dificulta a 

visualização das luzes aurorais. Somente em auroras realmente brilhantes, a sua 

ocorrência pode ser vista da cidade e até mesmo através de nuvens finas. (NASA, 

2002). 

 

São essas particularidades que determinam a “alta temporada” das auroras 

boreais, que se inicia no final de agosto e vai até meados de abril (BROTTO, 2016), 

sendo seu auge durante o inverno, quando as noites são mais longas. 

 

Ainda assim, não há garantia da visualização das auroras boreais, mesmo 

que em condições ideias. A instabilidade do fenômeno é sua principal característica, 

devido a sua dependência dos ventos solares, teoricamente, não é possível prever 

quando as luzes das auroras vão aparecer no céu (FATOS DESCONHECIDOS, 

2016). A natureza está no controle total. 

 

Embora cientistas já consigam reproduzir auroras artificialmente, estas não 

são foco de atração turística e atualmente se encontram fora do alcance do grande 

público, sendo assim a imprevisibilidade das auroras naturais ao passo que 

compõem seu charme, também frustram turistas e impactam o trade turístico local. 

 

Uma série de aplicativos e sistemas foi desenvolvida ao longo dos anos com o 

objetivo de fazer a previsão das auroras, através do monitoramento da atividade dos 

ventos solares. Apesar da considerável contribuição dos dados obtidos, ainda 
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assim, como as previsões climáticas, a previsão das auroras não é absolutamente 

exata. 

 

Cada aurora é única, tanto em sua forma, quanto em cores e duração, uma 

aurora nunca vai ser igual a outra. Por isso “Seu movimento no céu, as cores e sua 

intensidade também são difíceis de prever com exatidão” (RODRIGUES, 2013, 

[s.p]). 

 

De acordo com Brotto (2016) a ocorrência das auroras boreais se dá apenas 

na região polar norte do planeta, em torno do Círculo polar Ártico (figura 8), em 

países como Canadá, Rússia, Finlândia, Noruega, Suécia, Islândia, Groenlândia, 

Alasca, dentre outros. Com relação as auroras austrais, os melhores lugares para o 

avistamento são Nova Zelândia e a Antártida. Ainda segundo Brotto (2016), a 

possibilidade de acontecer em qualquer país do Círculo polar Ártico é a mesma 

porque a geografia ou o clima não interferem na formação da aurora boreal, apenas 

na visualização das luzes. 

 
Figura 8: Mapa político - Círculo Polar Ártico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Brotto (2017) 

 

Sendo assim, a escolha do destino varia de acordo com o interesse pessoal 

de cada turista, sendo influenciada apenas por condições de infraestrutura e 
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temperatura local que vem a influir no nível de conforto e segurança da viagem. 
 

Segundo Brotto (2013, [s.p]), “para a maioria dos brasileiros a época ideal 

para viajar é fevereiro e março”, considerado ainda alta temporada, é a data mais 

concorrida e mais cheia principalmente na Noruega, onde o inverno ainda está 

imperando e o frio é vigoroso. Em contraponto as paisagens estão maravilhosas e o 

céu está mais aberto, condições perfeitas para se observar as auroras boreais 

devido a menor quantidade de neblina no céu. 

 

No caso da aurora boreal, a priori, precisa-se ter em mente a sua essência 

como fenômeno natural complexo. Ao compreender a aurora boreal como atrativo 

turístico, tem-se que, sua conversão em atrativo abrange uma série de aspectos que 

são inerentes a sua natureza, que por consequência acabam constituindo suas 

singularidades. 

 

Esses aspectos singulares e incontroláveis da natureza ao passo que atraem, 

também podem dificultar o consumo pleno do atrativo, sendo determinante na 

satisfação do turista. Isso torna o papel do prestador de serviços ainda mais difícil e 

desafiador. 

 

A função do prestador de serviços está em prover a experiência, fornecer o 

ambiente e as circunstâncias ideais para que o turista obtenha experiências 

extraordinárias (SMEDSEN, 2014). Embora a natureza condicione a produção de 

experiências baseadas na natureza, os prestadores de serviços tentam influenciar o 

resultado da experiência, incorporando elementos culturais, culinários e atividades 

controladas, para garantir a satisfação do turista e a execução da experiência 

(SMEDSEN, 2014). 

 

Os aspectos culturais, como a mitologia que envolve as auroras boreais, 

desempenham um papel de grande significância nesse aspecto, ao ajudar a compor 

a experiência turística. Eles funcionam fornecendo um link importante com o 

patrimônio cultural do destino e sua história. Ao mesmo tempo que as histórias 

ajudam o turista a interpretar e a compreender as experiências que estão tendo no 

presente, essas histórias também estabelecem uma conexão com o passado. (S. R. 
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Mathisen, 2014, apud SMEDSEN, 2014, p.20, tradução nossa). 
 

As auroras boreais são um elemento que sempre esteve presente na vida dos 

povos do Ártico, tendo impacto profundo em sua cultura, as histórias míticas das 

auroras fizeram parte da infância desses povos, sendo repetidas geração após 

geração (SMEDSEN, 2014). Empresas e prestadores de serviços utilizam-se desses 

elementos histórico-culturais para compor a experiência turística auroral, integrando 

elementos da história ao ambiente físico da experiência, ou com a narração dos 

mitos feita através de guias ou pessoas locais, contando as histórias para os turistas 

(SMEDSEN, 2014). 

 

A figura do guia se torna um mediador entre a experiência turística auroral e 

os turistas. Durante a visualização das auroras boreais há frequentemente um 

facilitador presente, que significa um guia ou alguém designado à contar as histórias 

e narrar o que está acontecendo em torno da experiência, ou enquanto espera que 

as aurora boreais apareçam no céu (SMEDSEN, 2014). 

 

Devido à instabilidade do fenômeno, na ausência de auroras, a narração de 

mitos é muito utilizada pelos provedores de experiência como um meio de contornar 

a ausência das auroras e garantir a experiência turística. Portanto, o papel da 

narrativa é fundamental na construção da experiência turística auroral, incorporando 

múltiplos significados a atividade, e promovendo o encontro dos turistas com o 

ambiente natural, a cultura local, e a própria atividade turística (SMEDSEN, 2014). 

 

O ambiente natural ao redor, juntamente com elementos de aventura e 

cultura, são pré-requisitos para as experiências (SMEDSEN, 2014, p.18, tradução 

nossa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



3. A APROPRIAÇÃO TURÍSTICA DA AURORA BOREAL 

 

À medida que as viagens à região norte do planeta estão se tornando cada 

vez mais populares, as auroras boreais vêm ganhando um crescente destaque como 

atrativo turístico, sendo consideradas as estrela das atividades de inverno 

(SMEDSEN, 2014) 

 

Mas, apesar de toda sua atratividade turística, para a sua efetiva conversão 

de paisagem em atrativo, somente seus elementos singulares não são suficientes. 

Para realizar essa transformação, é necessário que todos os aspectos da vida local 

se agrupem, ou seja, que todos os atores sociais envolvidos naquele lugar interajam 

de forma que permita ao turismo se desenvolver sem destruir os valores locais. 

(MENEZES, 2015). 

 

A aurora boreal apesar de sua beleza, não conseguiria se estabelecer como 

destino turístico consistente, se não houvesse todo um trade turístico
2
 ao seu 

entorno, lhe dando apoio e promovendo-a como atrativo. Sendo assim, temos que os 

agentes sociais do turismo são fundamentais na criação e manutenção da atividade 

turística em torno da aurora boreal. 

 

Os gestores do turismo, poder público e os empresários, são os responsáveis 

pelo planejamento, desenvolvimento, gestão e controle da atividade turística. Não 

haveria turismo de auroras boreais se não houvesse toda uma infraestrutura de 

apoio a atividade, tanto no local visitado quanto em relação à oferta de produtos e a 

prestação de serviços. Nesse âmbito, percebemos que a atividade de hotéis, 

restaurantes, agência de viagens, empresas de transporte, lojas de souvenirs e afins 

são essenciais. Assim como a população local e os próprios turistas, os 

consumidores da atividade (MENEZES, 2015). 

 

Os turistas que realizam essa atividade são conhecidos como caçadores de 

auroras (BBC BRASIL, 2011). Embora a Interpretação da palavra caça tenha um 
 
 

 
2 São organizações privadas e governamentais atuantes no setor de "Turismo e Eventos" como os 
Hotéis, Agências de Viagens especializadas em Congressos, Transportadoras Aéreas, Marítimas 
e Terrestres, além de Promotores de Feiras, Montadoras e Serviços Auxiliares (tradução 
simultânea, decoração, equipamentos de áudio visuais, etc.) (EMBRATUR, 1995, [s.p]).
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sentido pejorativo, associado a prática de perseguir e matar animais, nesse 

segmento de turismo, a palavra é utilizada no sentido de seguir o fenômeno auroral. 

A “caça” se deve principalmente pela dificuldade em prever onde as auroras boreais 

vão aparecer, a agência oficial de turismo da Noruega ([20--], apud BBC BRASIL, 

2011 [s.p]) compara a aurora boreal a uma “dama astuta”. “Você nunca sabe quando 

ela vai aparecer. Esta diva vai te deixar esperando”. (AGÊNCIA OFICIAL DE 

TURISMO DA NORUEGA [20--], apud BBC BRASIL, 2011 [s.p]) 

 

E assim como os grupos que perseguem tornados e furacões no Estados 

Unidos, os caçadores de tempestades, os caçadores de auroras percorrem as 

regiões árticas atrás das melhores chances de presenciar e registrar o fenômeno de 

luzes. Muitos turistas contam com a ajuda de empresas especializadas no turismo 

de auroras boreais (BBC BRASIL, 2011). 

 

Seguindo essa tendência, diversas empresas vêm se especializando nesse 

tipo de turismo, desenvolvendo produtos turísticos
3
 que atendam as necessidades 

desse grupo. 
 

Agências de turismo brasileiras, já vem desenvolvendo pacotes onde o foco 

da viagem está na observação das auroras boreais. As agências Pisa Trekking, 

Canada Turismo, Islândia Brasil e Terramundi são citadas por Cunha (2016) como 

importantes agências brasileiras que trabalham com o turismo de auroras, cada uma 

oferece pacotes diversos com opções para cidades e países diferentes, de acordo 

com o gosto do cliente. 

 

A empresa de turismo e aventura Pisa Trekking desenvolve seus produtos e 

serviços baseada nos conceitos de turismo de aventura e ecoturismo. Os roteiros 

elaborados exclusivamente para viver a experiência das auroras boreais são bem 

abrangentes, incluindo diversos destinos, como: Canadá, Islândia, Escócia e 

Noruega. Porém, o aspecto mais interessante do seu site está na descrição do nível 
 
 

3 Produto turístico é “o conjunto de atrativos, equipamentos e serviços turísticos acrescidos de 
facilidades, localizados em um ou mais municípios, ofertado de forma organizada por um 
determinado preço” (BRASIL, 2007c apud BRASIL, 2011, p. 27)
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de dificuldade da atividade, seja pacote turístico ou tour, uma informação importante 

para turista inexperiente, nesse segmento turístico (PISA TREKKING, 2017). 

 

As demais agências são especializadas em apenas um destino. Os pacotes 

da Canada Turismo são voltados apenas para o Canadá, percorrendo somente as 

cidades de Vancouver e Whitehorse (CANADA TURISMO, 2017). Já a empresa 

Islândia Brasil desenvolve seu pacote apenas na Islândia, e percorre todas as 

principais atrações turísticas de inverno do país (ISLÂNDIA BRASIL, 2017). A 

agência Terramundi também é especializada no destino Islândia, especificamente na 

cidade de Reykjavik (TERRAMUNDI, 2017). 

 

Internacionalmente, a empresa Luxury Action se destaca por oferecer 

luxuosas viagens de caça à auroras, voltadas para um público de alto poder 

aquisitivo, onde desenvolvem viagens personalizadas com serviços exclusivos para 

seus clientes (LUXURY ACTION, 2017). 

 

Outros tipos de produtos e serviços também têm sido desenvolvidos visando 

atender essa demanda turística. Diversas ferramentas técnicas e eletrônicas 

tornaram-se disponíveis ao público, tanto online como em APPs para telefones 

celulares. 

 

De acordo com Smedsen (2014) é assim que o Visit norway, o guia oficial de 

viagens online da Noruega, comercializa seu APP, o Norway Lights. O aplicativo é 

gratuito e fácil de usar, se encontra disponível para os sistemas iphone, android e 

windows. Ele tem como propósito disponibilizar a todos o conhecimento sobre a 

previsão climática e a aparência das luzes aurorais (VISIT NORWAY, 2014 apud 

SMEDSEN, 2014), informando quando e onde se deve ir para buscar as auroras 

boreais (VISIT NORWAY, 2017). 

 

Em geral, essas ferramentas buscam prever o fenômeno auroral (SMEDSEN, 

2014). Rodrigues (2013), também apresenta outros aplicativos para smartphone 

como o Aurora Fcst, disponível para IOS e Android, que mostrão a previsão extraída 

de sites especializados, como por exemplo, a NASA. 

 

Muitos blogs e páginas na internet também foram criados com esse foco, 
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porém, eles normalmente são mais voltadas para a informação e divulgação de 

produtos e serviços para os turistas. 

 

O fascínio e o crescente interesse pelas auroras boreais influenciam tanto a 

indústria do turismo como o mercado de trabalho envolvido na atividade turística 

(SMEDSEN, 2014), levando à especialização de profissionais. Os guias que 

realizam as caçadas de auroras, por exemplo, em sua maioria são especialistas 

nesse tipo de roteiro. Eles normalmente são habitantes locais, ou conhecem bem a 

área, essa habilidade é essencial para conseguir levar os turistas ao melhor lugar 

para o avistamento das luzes. Ter conhecimento sobre as lendas que envolvem as 

auroras e saber ler os dados de previsão auroral, também são habilidades 

indispensáveis. 

 

Recentemente, o hotel Arctic Snow Hotel divulgou na internet uma vaga para 

trabalhar como caçador de aurora boreal. As competências do cargo exigiam que o 

caçador monitorasse durante as madrugadas as ocorrências das auroras boreais, 

acionando um alarme, que acorda os hóspedes, quando as auroras estão no céu 

(COLAÇO, 2016). 

 

Acompanhando essa tendência, também surgiu a atividade de coach. O 

coach ajuda as pessoas a realizar seus sonhos, no caso, o sonho de ver as auroras 

boreais. O serviço do coach está associado à ideia de elaboração do roteiro, criando 

um itinerário específico, indicando quando é a melhor época e qual o melhor destino 

para cada cliente (BROTTO, 2016). Ele também acompanha o grupo durante a 

viagem, e está responsável por tornar a viagem inesquecível e resolver qualquer 

eventual problema. 

 

Brotto (2016) atenta ao fato de que é essencial estar com profissionais que 

entendam do assunto e respeitem as leis locais. Principalmente, com relação aos 

serviços de tours, diversas empresas estão oferecendo o serviço de forma ilegal. 

“Não admita entrar em passeios ilegais. Qualquer motorista de carros de caçada a 

aurora boreal necessita de documentação especial e registro dessa atividade nos 

organismos de turismo e trânsito das regiões” (BROTTO, 2016, [s.p]). 

http://arcticsnowhotel.fi/
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Brotto (2016, [s.p]) reitera que: 
 

 

Qualquer região em que o círculo polar ártico passa temos a mesma 

Aurora, a possibilidade de acontecer em qualquer ponto do círculo é a 

mesma porque a geografia ou o clima não interferem na formação da 

Aurora. O clima interfere na visualização das luzes [...] Porém , as 

condições de infraestrutura deixarão sua viagem mais ou menos confortável 

e segura. Além é claro da temperatura local. 

 

Sendo assim, foram selecionados alguns países para análise do turismo de 

caça à auroras na região. A análise será feita por meio de pesquisa bibliográfica e 

consultas pela internet, fazendo o levantamento de produtos, serviços e 

equipamentos especializados no turismo de caça à auroras e/ou utilizados por esses 

turistas. Para compor as informações pertinentes à apropriação turística das auroras 

boreais, também será realizada uma análise no sites governamentais dos países 

selecionados, enfatizando os site e páginas oficiais de turismo, para observar como 

as auroras boreais são trabalhadas turisticamente pelo governo de cada país. 

 

A análise dos sites oficiais foi feita por meio da avaliação do conteúdo e 

estrutura da página, observando os aspectos em destaque no site, a relevância 

implícita do conteúdo, a menção ou ausência de menção das auroras boreais, a 

frequência com que as auroras aparecem no site, a utilização de recursos de visuais 

e sonoros, e a disponibilização de informação sobre as auroras boreais como 

fenômeno e como atrativo turístico. 

 

Os países selecionados foram Canadá, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, 

eles estão dispostos de acordo com a ordem alfabética e foram escolhidos pelo seu 

renome como destino de caça à auroras boreais, tendo como referência para as 

escolhas Brotto (2016) e a análise do conteúdo bibliográfico estudado. 

 
 

 

Canadá 
 

A análise é iniciada pelo Canadá. O país conta com diversos estados onde é 

possível ver auroras boreais a olho nú, porém, em algumas províncias a visualização 
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das luzes é mais rara ou de difícil acesso turístico. Sendo assim, conforme visto em 

Brotto (2016), os estados canadenses de Yukon e Northwest (figura 9) são 

considerados os melhores locais para se ver as auroras boreais. 

 
Figura 9 - Mapa Canadá  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Canadian Geographic  (2017) 
 

Em geral quanto mais para o norte, se aproximando da fronteira do Alasca, 

mais propício é de se ver as auroras boreais, devido ao clima subártico seco, com 

poucas nuvens, que essa região tem. Whitehorse, na província de Yukon, e 

Yellowknife, na província de Northwest, são as principais cidades que desenvolvem 

o turismo de caça à auroras (BROTTO, 2016). Ambas são cidades pequenas, locais 

mais tranquilos, onde se é possível ter maior contato com a vida selvagem, por esse 

motivo o ecoturismo está em alta nesses locais, oferecendo aos turistas trilhas e 

caminhadas em lindos cenários de montanhas e rios e claro, em busca das auroras 

boreais (BROTTO, 2016; KEEP EXPLORING, 2017). 

 

Por serem cidades pequenas, elas contam com uma infraestrutura simplista, 

mas que consegue atender as necessidades dos turistas “caçadores” de auroras 

(BROTTO, 2016). A estrutura hoteleira, conta com dois famosos hotéis 

especializados em auroras boreais, o Inn on the lake e o Blachford Lake Lodge 

 

O Inn on the lake é um hotel rústico e remoto, localizado na província de 

Yukon, sua localização é perfeita para os turistas que desejam ver as auroras 

boreais no conforto de seus quartos, sem ter de se expor ao tempo frio (LOCKER, 
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[20--]). Para os turistas mais aventureiros, o hotel também oferece atividades 

clássicas de inverno, como snowmobiling e pesca no gelo (LOCKER, [20--]). 

 

Já o hotel Blachford Lake Lodge fica localizado na cidade de Yellowknife, 

também em uma área mais remota, sendo acessível somente via hidroavião 

(LOCKER, [20--]). O hotel dispõe de dois tipos de acomodações, o turista pode 

escolher entre o alojamento principal ou por cabanas. Segundo Locker ([20--]) para 

uma experiência mais selvagem, as cabanas de madeira são as melhores opções, 

elas são separadas do alojamento principal e ficam próximas ao lago, aquecidas por 

lareira, oferecem um clima mais rústico e privativo aos turistas. O hotel também 

oferece aos seus hóspedes o serviço de despertador de auroras, um alarme toca 

quando as luzes das auroras aparecem no céu, o hóspede pode ver as auroras 

através da janela do seu próprio quarto ou em uma das plataformas de exibição de 

auroras situadas no hotel (POWER, 2016). 

 

Em Yellowknife também é possível ver as auroras boreais nos centros de 

observação de auroras. O mais conhecido centro é o Aurora Village (figura 10), um 

ponto de observação de auroras integrado à cultura aborígene canadense. No 

Aurora Village é possível fazer tours noturnos de caça à auroras, além disso, o 

turista tem a oportunidade de passar a noite no centro de observação, em 

acomodações semelhantes as tepees, as tradicionais tendas em forma de cone que 

serviam de habitação para os índios nativos da América do Norte. Ademais, o Aurora 

Village oferece serviços como transfer, e um restaurante de comida típica norte 

canadense (AURORA VILLAGE, 2014). 
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Fonte: Aurora Village (2014) 
 

No site oficial do governo canadense
4
, nota-se que a ala voltada para o 

turismo trabalha fundamentalmente a parte histórico-cultural, apresentando museus, 

parques nacionais, aspectos culturais e a história do Canadá. 

 

As auroras boreais são encontradas apenas na página oficial de turismo no 

Canadá
5
, o Keep Exploring, apesar da referência as auroras boreais se encontrarem 

bem explícitas no site e possuir muitas informações sobre o fenômeno, percebe-se 

que o turismo de auroras boreais é trabalhado apenas como mais um segmento 

turístico em meio à um universo de opções. A ênfase turística se encontra no turismo 

histórico-cultural e no turismo de aventura, excluindo as auroras boreais dessa 

categoria. Atividade como caminhadas, ciclismo, rafting e esportes aquáticos são os 

mais evidenciados (KEEP EXPLORING, 2017). 

 
 

 

Finlândia 
 

O segundo país analisado, foi a Finlândia, apesar do seu apelo turístico 

relacionado ao Papai Noel, o país também é um dos grandes destinos de caça à 

auroras. A Finlândia possui belíssimas paisagens, e é considerado um destino mais 

baratos se comparado a outros países. Por outro lado, o país costuma ter 

temperaturas bem baixas, advinda dos ventos gelados da Sibéria (BROTTO, 2016). 

A Lapônia Finlandesa é a principal região visitada em busca das luzes aurorais, é 
 

 
4 Disponível em: www.canada.ca/en

 
 

5 Disponível em: http://caen-keepexploring.canada.travel/
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onde se encontra o famoso hotel Kakslauttanen. 
 

Localizado na Lapônia Finlandesa, o Hotel Igloo Village Kakslauttanen (figura 
 

11) é um resort natural único, perfeito para os turistas que desejam maior contato 

com a natureza. Se tornou-se conhecido mundialmente por suas cúpulas de vidro, 

pequenas acomodações que se assemelham a iglus e foram feitas de vidro para que 

permitissem a visualização das auroras boreais dentro do próprio quarto, sem que o 

turista tenha que se expor ao clima frio (POWER, 2016). O hotel é rodeado por 

florestas, e está bem próximo ao Parque Nacional de Urho Kekkonen e da Estação 

de Ski Saariselka, o hotel também oferece diversas excursões que incluem passeios 

de motos de neve, trenó rústico, pesca no gelo, mountain bike, entre outras 

(LOCKER, [20--]). 

 
Figura 11 - Hotel Igloo Village Kakslauttanen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Power (2016) 
 

Embora o Hotel Kakslauttanen seja o mais conhecido, outros hotéis 

finlandeses também oferecem a experiência das auroras boreais em iglus, como 

exemplo o Levin Iglut (LOCKER, [20--]) e o Santa's Hotel Aurora (CUNHA, 2016). 

 

A Finlândia possui diversas empresas que oferecem tours e safaris de caça à 

auroras. A Lapland Safaris, por exemplo, oferece tours de caminhada noturnas, 

assim como os passeios safaris, que podem ser feitos em carros, esqui, trenós 
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puxados por cães (reindeer) ou por motos de neve (snowmobile) (LAPLAND 

SAFARIS, 2015). 
 

Tanto no site da embaixada finlandesa no Brasil
6
, quanto no site oficial de 

turismo da Finlândia
7
, as belezas e paisagens naturais são o objeto de divulgação 

do turismo. A beleza natural é retratada em belíssimas imagens de bosques, lagos, 

montanhas, assim como a vida selvagem, os animais são retratados em seu habitat 

natural, exaltando a ideia de integração com a natureza. 

 

Associados aos elementos naturais das paisagens da Finlândia, os 

fenômenos naturais singulares também são extremamente exaltados, sendo a 

aurora boreal e o sol da meia noite, os astros do turismo finlandês. 

 

A aurora boreal é mencionada diversas vezes como um motivo para se 

conhecer a Finlândia, e citada em primeiro lugar na lista de “motivos que tornam a 

Finlândia especial” (VISIT FINLAND, 2017) 

 

No instagram do site oficial de turismo da Finlândia, Ourfinland, pode-se 

observar como o turismo de natureza é trabalhado. Existem diversas imagens da 

natureza selvagem finlandesa, assim como das auroras boreais. Elas são as 

queridinhas dos seguidores, contando com milhares de curtidas em suas fotos. 

 
 

 

Islândia 
 

A Islândia também reúne as mesmas condições dos países descritos acima, 

porém, segundo Brotto (2016) as caçadas à aurora na Islândia apresenta algumas 

dificuldades, não encontradas nos outros países. A principal dificuldade está na 

localização do país, abaixo do Círculo polar Ártico, a Islândia também possui uma 

logística de acesso mais difícil, contando com uma pequena quantidade de voos, e 

uma única estrada que circunda a ilha, além disso, o país também tem custos bem 

altos (BROTTO, 2016). 
 

 
6 Disponível em: www.finlandia.org.br

 
 

7 Disponível em: www.visitfinland.com
 

https://www.laplandsafaris.com/en/activities/arctic-animals
https://www.laplandsafaris.com/en/activities/snowmobiling
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Todos esses contrapontos são compensados pelas belezas naturais do país. 

Nas noites claras de inverno, muitas excursões são feitas em buscas das auroras 

boreais, guias experientes em "caçar" o fenômeno saem da capital Reykjavík para 

locais remotos, considerados ideias para o avistamento de auroras. O local ideal 

muda de acordo com o tour contratado, mas geralmente são escolhidos lugares 

pouco povoados, longe de qualquer poluição luminosa (PURE VIAGEM, 2014). 

 

“Além da capital islandesa, outra escolha popular para observar o show de 

cores é no Parque Nacional de Thingvellir (Þingvellir, em islandês), área incluída na 

lista de Patrimônio Mundial da Unesco. É um local fantástico para ver as luzes do 

norte dançando no meio das planícies abertas e ao longo do vale do Rift” (PURE 

VIAGEM, 2014, [s.p]). 

 

A Islândia oferece diversos locais de paisagens incríveis para se ver as 

auroras boreais, na capital Reykjavik, é possível ver as auroras na estátua Sun 

Voyager, mas se o turista preferir se afastar da cidade e se aproximar das paisagens 

naturais, a cidade de Álftanes, as praias da cidade de Vik, a lagoa das geleiras de 

Jökulsárlón, ou a área geotérmica de Landmannalaugar, são os locais perfeitos. 

Cada um possui uma paisagem completamente singular, exaltada pela beleza do 

fenômeno auroral. O turista também pode optar em ir caminhar ou acampar nas 

montanhas e aproveitar para ver as auroras (EINARSDOTTIR, [20--]). 

 

Diversos operadores turísticos da região oferecem esses tours e safaris, 

contando com uma variedade enorme de destinos e de experiências. Dentre eles 

está a Extreme Iceland, seu principal diferencial está nos seus safaris, eles podem 

durar de dois à dez dias, e a acomodação ou hotel não é pré definida. Nada é pré 

definido no safaris da Extreme Iceland, o roteiro vai sendo organizado durante o 

próprio passeio, o safari não segue um itinerário, ele simplesmente segue as luzes, 

indo para a direção que apresentar as melhores condições de visualização das 

auroras boreais (EXTREME ICELAND, 2017). 

 

Os hotéis especializados também são sempre uma boa opção para se ver as 

auroras boreais. Na Islândia, o ION Hotel (figura 12) é o mais conhecido nesse 
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segmento, localizado em uma área privilegiada, o hotel se situa bem próximo ao 

famoso vulcão Mount Hengill (inativo), em meio a uma paisagem deslumbrante de 

campos de lava e montanhas. A paisagem única é exaltada por janelas enormes, 

que se estendem do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica das montanhas 

e das auroras boreais (POWER, 2016). No hotel funciona um bar, chamado de bar 

das auroras, onde o turista pode apreciar os drinks locais com uma vista magnífica 

para as auroras boreais, além disso, o ION Hotel também conta com o serviço de um 

astrônomo local para tirar dúvidas sobre as auroras (LOCKER, [20--]). 

 
Figura 12 - ION Hotel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Power (2016) 
 

Cruzeiros também oferecem a experiência das auroras boreais, eles 

geralmente circulam a ilha, passando por cachoeiras, parques nacionais, refúgios de 

vida selvagem e áreas glaciais (CRUISES, 2016). Para experiências mais rápidas, 

barcos também oferecem passeios que duram algumas horas, o turista pode 

navegar ao longo do litoral de Reykjavik e ver as auroras boreais (AURORA 

REYKJAVÍK, [20--]). 

 

Outro importante ponto da cidade para o turismo de auroras boreais é o 

Aurora Reykjavík, um centro de informações e exposições dedicado exclusivamente 

às auroras boreais. Nele é possível obter informações sobre a previsão das auroras 

boreais, conhecer as histórias e lendas das auroras ao redor do mundo, e apreciar a 

exposição de fotografias das auroras (AURORA REYKJAVÍK, [20--]). 
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Embora a Islândia tenha desenvolvido uma ótima infraestrutura turística 

voltada para atender o turismo de caça à auroras, na página oficial do governo da 

Islândia
8
 não encontra-se nenhuma referência às auroras boreais. O site do governo 

direciona às páginas oficiais de turismo, o Visit Iceland
9
 e o Visit Reykjavik

10
. Em 

análise dessas páginas, nota-se que o turismo de natureza é o principal segmento 

trabalhado pelo governo da Islândia, as paisagens naturais são enaltecidas, 

destacando os aspectos físicos naturais da paisagem como os fiordes, lagos, 

vulcões, geysers, campos de lava e montanhas. As auroras boreais estão presentes 

na divulgação, mas são trabalhadas como complemento às belezas naturais físicas 

já existentes, e não como objeto principal. 

 

Percebe-se que o caráter abstrato da paisagem auroral e a imprevisibilidade 

do fenômeno, são muito abordados pelos órgãos de turismo, sempre alertando o 

turista que as auroras boreais são dependentes de diversos fatores para sua 

ocorrência e visualização. É suposto que o caráter abstrato das auroras boreais é o 

elemento que dificulta sua propagação como principal segmento turístico da Islândia. 

 

Sendo assim, conclui-se que o turismo é trabalhado exaltando a natureza 

exótica da Islândia, tendo a aurora boreal como “a cereja do bolo”. 

 
 

 

Noruega 
 

Na Noruega, o turismo de caça à auroras é todo voltado para a cidade de 

Tromso, considerada a capital mundial da Aurora Boreal (RODRIGUES, 2013). 

Tromso é um dos principais destinos quando o assunto é caçar auroras devido a sua 

localização privilegiada, logo acima do Círculo polar Ártico, este fator proporciona à 

cidade condições perfeitas para a visualização das luzes. Mas, além disso, a cidade 

possui fácil acesso, tanto pela a Europa quanto por países estrangeiros, e também 

possui com uma excelente infraestrutura urbana e turística, contando com uma boa 
 
 

8 Disponível em: http://www.iceland.is
 

 

9 Disponível em: http://www.visiticeland.com
 

 

10 Disponível em: http://www.visitreykjavik.is
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estrutura hoteleira e gastronômica, possui vasta variedade em atividades de cunho 

natural e cultural, agitada vida noturna e temperaturas mais amenas se comparadas 

a outros destinos (VISIT NORWAY, 2017). 

 

Brotto (2016) ressalta que a principal facilidade de Tromso está nas distâncias 

pequenas, que possibilitam “uma grande quantidade de fugas para caçar a Aurora 

Boreal. Você tem a possibilidade de ir a uma dezena de locais para obter a melhor 

aurora.” (BROTTO, 2016, [s.p]) 

 

Atualmente, uma grande variedade de cruzeiros também oferece o serviço de 

caça às auroras boreais. A Noruega domina o circuito de cruzeiro de auroras, tendo 

viagens para diversas cidades norueguesas como Tromso, Alta, e Bodo (CRUISES, 

2016). 

 

Assim como nos outros países, alguns hotéis se especializaram nesse tipo de 

turismo, o Lyngen Lodge Hotel é considerado um refúgio perfeito para ver as auroras 

boreais. O hotel propõe uma experiência bem íntima com seus hóspedes. Abriga no 

máximo de 18 convidados e está localizado em um bosque isolado, logo acima do 

fiorde de Lyngen. Os turistas podem apreciar a vista dos Alpes Lyngen e das auroras 

boreais no conforto de uma jacuzzi ao ar livre (LOCKER, [20--]). 

 

Para os turistas que desejam uma experiência diferenciada, há o Sorrisniva 

Igloo Hotel (figura 13), na cidade de Alta. O hotel esculpido inteiramente no gelo, é 

aberto sempre no inverno, quando recebe um número limitado de hóspedes antes 

de derreter na primavera (POWER, 2016). E todos os anos, o hotel possui um novo 

tema ártico único (POWER, 2016). 
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                               Figura 13 - Sorrisniva Igloo Hotel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Power (2016) 
 

O turismo na noruega se desenvolve em torno de sua natureza exuberante, 

em análise à página oficial do governo norueguês, à página da embaixada da 

Noruega no Brasil
11

, e no guia oficial de viagens a Noruega
12

, as auroras boreais se 

destacam como fenômeno único e encantador. 
 

O país apresenta a cidade de Tromso como um dos melhores lugares do 

mundo para se ver as auroras boreais, sendo uma das principais atrações turísticas 

da cidade (VISIT NORWAY, 2016). Muita informação turística é disponibilizada sobre 

a caça às auroras, explicações científicas, vídeos, imagens, tours, apps, tudo é 

disponibilizado para conhecimento do turista. 

 

Para além do fenômeno auroral, a ideia de sustentabilidade, o clima frio, a 

fauna e as atividades de inverno são abordadas como atrativos, destacando como 

atrações naturais as geleiras, cachoeiras, lagos, parques, montanhas, baleias e 

animais típicos da região (VISIT NORWAY, 2016). 

 
 

 

Suécia  

 

11 Disponível em: https://www.norway.no/pt/brazil/ 
 

12 Disponível em: https://www.visitnorway.com.br/ 

https://www.norway.no/pt/brazil/
https://www.visitnorway.com.br/
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Por fim, a Suécia. Segundo Brotto (2016) a melhor região para se ver as 

auroras boreais na Suécia é a região de Kiruna e Abisko, ambas possuem céus 

muito limpos, o que facilita a visualização das luzes. Essas duas localidades são 

pouco habitadas, por isso a infraestrutura turística conta com poucos leitos em 

hotéis, horários restritos e pouquíssimos comércio (BROTTO, 2016). 

 

Em Abisko, um dos locais mais procurados pelos turistas caçadores de 

auroras é o restaurante Aurora Sky Station. O restaurante fica localizado a 900 

metros acima do nível do mar, e é acessado somente através de um teleférico. Além 

do jantar exclusivo, baseado na cozinha nórdica, o restaurante possui uma vista 

panorâmica para o Abisko National Park, onde também é possível assistir as auroras 

boreais (AURORA SKY STATION, 2014). A visita do Aurora Sky Station por sí só já 

é um grande atrativo turístico. 

 

A região de Jukkasjärvi também é muito procurada. De acordo com Pure 

Viagem (2014) “A aldeia de Jukkasjärvi abriga o primeiro hotel de gelo do mundo e é 

uma das melhores regiões para ver a Aurora Boreal. O hotel organiza tours para o 

Centro Espacial Esrange [...] Lá, os visitantes jantam em um acampamento deserto 

e têm a chance de ver o show de luzes no céu. A região de Tornedalen, as áreas ao 

redor do Lago Poustijärvi, e as aldeias vizinhas de Nikkaluokta e Vittangi também 

são outros excelentes pontos de visualização.” (PURE VIAGEM, 2014, [s.p]) 

 

Mas nada se compara a experiência de ver as auroras boreais do Treehotel, o 

hotel por sí só já é um atrativo turístico, estabelecido no meio da floresta, o Treehotel 

se integra à natureza sueca. Seus quartos surrealistas chamam a atenção, eles 

ficam içados entre as árvores, e cada um foi projetado individualmente por um dos 

principais arquitetos da Escandinávia (POWER, 2016). Os quartos são 

ultramodernos e cada um possui sua caracterista singular, é possível se hospedar 

no cubo de espelho, Mirrorcube (figura 14); no ovni, The UFO (figura 15); no ninho 

de pássaros, The Bird's Nest; na cabine, The Cabin; no cone azul, The Blue Cone; 

na libélula, The Dragonfly; e no sétimo quarto, The 7th room. (TREEHOTEL, 2017). 
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Figura 14 - Mirrorcube room  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: TreeHotel (2017) 
 

Figura 15 – The UFO room  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Power (2016) 
 

Cada quarto oferece uma vista fantástica e uma experiência única. As auroras 

boreais podem ser vistas do próprio hotel ou o turista pode optar por fazer um tour 

de fotografia de auroras. O tour acontece no meio da floresta, e um fotógrafo 

profissional acompanha os turistas, mostrando passo a passo como capturar o 

fenômeno auroral. (POWER, 2016). 



60 

 

O turismo sueco é trabalhado pelos órgãos oficiais do governo de modo a 

mesclar os aspectos naturais com os aspectos urbanos, exaltando tanto construções 

históricas quanto as construções ultra modernas, tendo sempre em mente a ideia de 

sustentabilidade. O Treehotel é o mais claro exemplo da política sueca, inserido 

totalmente num ambiente natural, rodeado por árvores, a estrutura de suas 

acomodações possuem designer super moderno, e ecológico, evidenciando esse 

paradoxo entre natureza e modernidade. 

 

As auroras boreais se inserem no turismo como uma beleza natural que contribui 

fundamentalmente na propagação desse turismo de natureza ecológico. O site oficial de 

turismo e informações turísticas da Suécia
13

 divulga as auroras boreais como algo 

mágico e místico, todo o ambiente do site leva ao encantamento do visitante, imagens, 

músicas e vídeos são utilizadas nesse propósito. O site também 
 

é bem explicativo, apresenta as principais cidades para se ver as auroras boreais e 

informa os locais a atividades turísticas, como exemplo, o Aurora Sky Station. 

 
 

 

Análise do desenvolvimento do turismo de auroras boreais nos países 

pesquisados. 

 

Em comparação geral, observa-se que o turismo voltado para à caça de 

auroras boreais, embora desenvolvido por muitos países, ainda é pouco explorado 

pelos os países onde o fenômeno ocorre. Apenas Finlândia e Noruega trabalham 

turisticamente o fenômeno de forma independente, promovendo e atraindo turistas 

unicamente pela beleza turística do fenômeno e não como complemento das 

paisagens naturais e/ ou aspectos físicos do ambiente. 

 

Entendendo a segmentação turística de acordo com os preceitos de Ignarra 

(2013, p. 34), onde “esses segmentos não são estanques e excludentes. Muitas 

vezes, a viagem é fruto de mais de uma motivação [...] Assim, uma destinação 
 

 

13 Disponível em: https://visitsweden.com/ 

https://visitsweden.com/
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turística deve oferecer produtos que satisfaçam mais de um segmento da demanda, 

sob o risco de ficar muito vulnerável à concorrência”, pode-se afirmar que as auroras 

boreais poderiam ser desenvolvidas como uma importante atividade turística, 

auxiliando o turismo já existente das regiões. 

 

É notável a atratividade e o apelo turístico do fenômeno auroral, muitos 

produtos, serviços e, principalmente, informação se encontram disponíveis 

atualmente para o turismo. O alto custo da viagem de caça à auroras se configura 

como seu maior empecilho, mas ao passo que restringe, de certa forma, também 

protege esse tipo de turismo, uma vez que ele se configura em ambientes 

extremamente frágeis. 

 
 

 

3.1. ENTREVISTA COM MARCO BROTTO: O CAÇADOR DE AURORAS BOREAIS 

BRASILEIRO 
 
 

 

A metodologia aplicada no presente trabalho será de natureza qualitativa e de 

caráter exploratório. Iniciando-se com a análise bibliográfica e finalizando com uma 

entrevista. 

 

Na primeira etapa realizou-se a revisão de literatura, feita através de uma 

pesquisa bibliográfica, que proporcionou o levantamento de informações e 

fundamentação teórica do assunto abordado. A pesquisa bibliográfica foi realizada 

por meio da análise e estudo da temática em livros, revistas, artigos, periódicos, 

documentários e consultas pela internet. 

 

Após a revisão de literatura foi realizada a segunda etapa, a entrevista, onde 

se pretendeu investigar e coletar informações referentes a apropriação turística da 

aurora boreal. A entrevista foi desenvolvida online, e aplicada por meio eletrônico, 

via email. As informações obtidas foram coletados através de um questionário 

contendo seis perguntas abertas, aplicado no período de maio de 2017. 

 

O entrevistado escolhido foi o Sr. Marco Brotto, personalidade brasileira 

conhecida no ramo de turismo e auroras boreais. Ele foi selecionado devido a sua 
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importância e renome para com o turismo de caça à auroras, e, principalmente, por 

se envolver diretamente com o turismo, através da realização de expedições. 

 

Marco Brotto é conhecido como o caçador de auroras boreais brasileiro, ele já 

viu aproximadamente mais de 150 spots de aurora boreal, atualmente vem 

proporcionado essa experiência para aqueles que o acompanham em suas 

expedições. Extremamente experiente nas caçadas às auroras, ele já realizou 

expedições em diversos países do Ártico, “tem um dos maiores acervos de fotos 

profissionais de auroras, já visitou as instalações da NASA, os centros de pesquisa 

da Escandinávia e conhece muitas das estradas congeladas dos países do Círculo 

Polar Ártico” (ILAÍDES, 2017, [s.p]) 

 

O curitibano desenvolveu seu fascínio pelas auroras boreais em 2008, 

durante uma viagem a Califórnia, onde um de seus amigos comentou algo sobre as 

luzes das auroras. Em seu retorno ao Brasil, Marco Brotto pesquisou mais sobre o 

fenômeno e decidiu realizar uma viagem de navio para o Alasca, a fim de ver as 

auroras boreais, mas não obteve sucesso. (ILAÍDES, 2017). “A frustração se 

transformou em paixão compulsiva!” (ILAÍDES, 2017, [s.p]) 

 

A finalidade da pesquisa foi obter, de maneira ordenada, informações que 

respondessem a questão problema do trabalho, por que o turismo se apropria do 

fenômeno natural aurora boreal, visando fornecer informações para o entendimento 

da apropriação turística da aurora boreal, e, fundamentalmente, identificar se o 

pressuposto levantado era verdadeiro. 

 

As auroras boreais são realmente apropriadas pelo turismo em virtude de sua 

beleza e singularidade como fenômeno natural? 

 

O objetivo era que a pesquisa revelasse se na prática as coisas aconteciam 

de forma condizente com o que foi apresentado pelo referencial teórico, uma vez 

que todas as informações levantadas foram retiradas de bibliografias e não 

comprovadas na prática. Também buscou-se revelar a opinião do entrevistado, 

entendendo as perspectivas dele como profissional experiente no ramo de turismo 

de caça à auroras, e seu conhecimento empírico, visto que ele já vivenciou a 
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experiência auroral tanto como turista, quanto como prestador de serviços. 
 

Para desenvolver este estudo, foi utilizado o método de perguntas abertas, 

desenvolvidas pela autora, tendo como base dados anteriormente pesquisados, e 

disponíveis publicamente através da internet, sobre a vida profissional do 

entrevistado, de modo que fossem condizentes com os objetivos do atual estudo. As 

perguntas foram elaboradas visando a obtenção de informações consideradas 

relevantes para a autora, de forma que fossem importantes para complementar e 

compor o presente trabalho. 

 

Para interpretar as perguntas desenvolvidas na entrevista será utilizada a 

análise de conteúdo sob a forma avaliativa, trabalhando os resultados da pesquisa à 

luz do referencial teórico anteriormente levantado. 

 

As perguntas feitas para Marco Brotto, foram relacionadas à questões de 

âmbito pessoal e profissional do entrevistado, relacionadas a assuntos 

anteriormente discutidas no decorrer do presente estudo. 

 

A primeira pergunta foi feita à Marco Brotto no intuito de compreender o 

fascínio do homem sobre o fenômeno das auroras boreais, tendo como base a sua 

narrativa sobre como foi a experiência da sua primeira aurora boreal. 

 

“Eu estive em 2008 no Alasca e imaginei que seria mais fácil, não me preparei 

e estava fora do local em que as luzes aparecem. Foi uma viagem feita em cima da 

hora e o resultado foi desastroso, nem cheguei perto da região do Alasca onde se vê 

as auroras.” (Marco Brotto). 

 

Tal relato demonstra o caráter esquivo das auroras boreais, revelando o quão 

importante é ter o adequado planejamento da viagem. 

 

“ [...] em 2011, fui a Noruega. Dessa vez fiz com mais tempo e contratei 

caçadores da região pensando que teria mais chances. Chegando na Noruega, dos 

seis dias que fiquei na região, cinco deles os caçadores locais cancelaram os 

passeios agendados. Depois do primeiro cancelamento aluguei um carro e me 

aventurei pelas estradas congeladas da região. Na última noite, depois de entrar em 

uma van desconfortável, cheia de chineses, consegui ver uma pequena nuvenzinha 
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verde no céu. Não satisfeito, cheguei no hotel e retornei a região que tínhamos visto. 

Essa decisão mudou minha vida. Vi uma aurora linda, sozinho no meio dos fjords.” 

(Marco Brotto). 

 

Marco Brotto acrescenta, explicando por que após já ter vivenciado essa 

experiência ele decidiu continuar caçando auroras. 

 

“Aí eu descobri que tinha uma missão, compartilhar essa maravilha... e as 

coisas foram acontecendo.” (Marco Brotto). 

 

Como observado, existem muitos destinos turísticos para se ver as auroras 

boreais, no intuito de descobrir se existe um destino considerado superior aos 

outros, foi perguntado ao entrevistado qual o melhor lugar do mundo para se ver as 

auroras boreais. Marco apresenta sua opinião dizendo que não há um lugar 

considerado melhor. 

 

“Não existe melhor lugar e época. Existem vários lugares e cada um com suas 

características. O melhor pra mim pode não ser o melhor para você.” (Marco Brotto). 

 

 

A pergunta mais significativa feita à Marco foi “em sua opinião, por que a 

aurora boreal se tornou motivo de atração turística”. Essa pergunta é crucial para o 

atual estudo, visto que configura-se como a questão chave que motivou o trabalho. 

Obteve-se como resposta: 

 

“por que é um fenômeno que não existe comparação, cada segundo é único, 

tem a experiência, o sonho, a beleza... é mágico, é lúdico, é incrível, é inexplicável” 

(Marco Brotto). 

 

Marco Brotto confirma o exposto pelos autores abordados nesse estudo, e 

comprova o pressuposto levantado, confirmando que a atratividade turística das 

auroras boreais está baseada em sua beleza e singularidade como fenômeno 

natural. É o motivo dela ser tão especial. 

 

Questionado sobre sua visão acerca da atuação do trade turístico que se 

instalou ao redor das auroras boreais, Marco revela que “quando iniciei minhas 
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viagens era um sufoco achar um hotel no final do ano, tudo estava fechado. Como já 

fiz mais de trinta e cinco expedições e conheço todos os países do Círculo polar 

Ártico, procuro absorver para os viajantes que vão comigo o melhor de cada lugar.” 

(Marco Brotto). 

 

O entrevistado foi questionado também sobre o serviço oferecido pelo trade 

turístico, como ele seria classificado e se há necessidade de melhorias, mas não se 

obteve resposta. 

 

Durante o trabalho foi exposto pelos autores a natureza imprevisível das 

auroras boreais, e apresentado por Smedsen (2014) que os prestadores de serviços 

utilizam-se de elementos culturais, como os contos mitológicos, para contornar a 

ausência das auroras e ajudar a compor a experiência turística. Marco foi 

questionado se já havia acontecido alguma expedição onde não foi possível avistar 

a aurora boreal, caso a resposta fosse afirmativa, como foi contornada a situação de 

forma a garantir a experiência ao turista. 

 

”Nunca ocorreu. Um detalhe das minhas viagens é que levo as pessoas como 

se fossem da minha família. A percepção de segurança, amor com profissionalismo, 

estar dentro das leis e o estudo que faço das atividades é facilmente entendido pelos 

viajantes. Não é um turismo normal. Levar as pessoas a menos trinta e dois graus 

celsius, tem que saber o que está fazendo, ter respaldo logístico e legal. Quem 

embarca comigo sabe que irei fazer todo o possível dentro das normas de 

segurança para mostrar a eles a aurora boreal a olho nú. Dar a experiência que eles 

buscam.” (Marco Brotto). 

 

Em todo momento é observada a preocupação do caçador de auroras com a 

legalidade de sua atividade, respeitando as leis vigentes de cada país. Quando 

questionado sobre a perspectiva de futuro das auroras boreais como atrativo 

turístico, ele volta a mencionar a questão da legalidade dos passeios, confirmando o 

exposto no estudo, que muitas empresas estão desenvolvendo atividades não 

compatíveis com as leis locais, pois, inclusive os motoristas de carros de caçada 

necessitam de uma documentação especial e registro dessa atividade. 
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“Minha maior preocupação é com a ilegalidade e irresponsabilidade com que 

algumas pessoas estão tratando o assunto no Brasil. Excursões de três dias em que 

as chances de ver as auroras é reduzida ao mínimo. E pior que isso, motoristas 

ilegais sem autorização e cursos apropriados [...] Às minhas expedições são 

legalizadas, com motoristas locais como determina a lei e obedecendo as leis de 

turismo e trabalho nesses países.” (Marco Brotto). 

 

A bibliografia utilizada somada à fala do entrevistado indica que as auroras 

boreais se configuram tão especiais para o turismo devido à sua beleza tanto como 

fenômeno, quanto na composição da paisagem natural. Mas fundamentalmente, 

devido a sua singularidade, evidenciando que este é o elemento mais importante na 

atratividade das auroras boreais para com os turistas. Portanto, confirmando o 

pressuposto levantado, o turismo se apropria das auroras boreais, transformando-as 

em atrativo turístico, devido à suas características basilares, o trinômio: beleza, 

singularidade e exoticidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 

A aurora boreal, entendida  como  um fenômeno físico-químico, inerente à 

natureza, ocorre devido a interação de partículas energizadas provindas dos ventos 

solares com a magnetosfera. Como resultado dessa interação, tem-se o fenômeno 

auroral, que pode acontecer em diferente formas e cores. O fenômeno é restrito às 

regiões polares do planeta, sendo ao norte chamado de aurora boreal, e ao sul, 

nomeada de aurora austral. 

O presente trabalho restringiu-se em analisar as auroras boreais, buscando 

investigar a apropriação turística do fenômeno. Para tal, foi necessário entender a 

apropriação das paisagens como atrativo turístico, porém sempre tendo em mente o 

caráter abstrato da paisagem auroral, a relevância do papel da paisagem na 

composição da experiência turística, e examinar os produtos, serviços e 

equipamentos desenvolvidos para esse tipo de turismo. 

 

A importância do tema abordado se dá, uma vez que, embora a aurora boreal 

tenha um claro apelo turístico, nota-se que é um segmento pouco conhecido do 

grande público, e que não se encontra entre as primeiras opções quando se trata de 

escolher um destino de viagem. Sendo assim, este trabalho teve como finalidade, 

contribuir na disseminação do conhecimento, visando tornar conhecido o fenômeno 

e o segmento turístico; estimular e desenvolver o conhecimento acadêmico; e 

auxiliar na evolução e melhoria do trade turístico que gira em torno das auroras 

boreais, possibilitando o surgimento de novas ideias e despertando novo olhares, 

que venham a contribuir com o futuro desenvolvimento do atrativo. 

 

A maior dificuldade encontrada relaciona-se a carência de uma bibliografia 

base, pois, infelizmente, a aurora boreal é um tópico que possui poucas 

contribuições acadêmicas voltadas para o turismo. Sendo necessário expandir a 

pesquisa bibliográfica, abrangendo diversas áreas do conhecimento. Também, 

encontrou-se dificuldade na aplicação das entrevista, obtendo resposta apenas de 

uma pessoa, o Sr. Marco Brotto. 

 

Ainda assim, a pesquisa bibliográfica somada à entrevista do Sr. Marco Brotto 

possibilitaram a compreensão e análise da apropriação turística das auroras boreais, 

atingindo os objetivos estabelecidos e confirmando o pressuposto levantado: O 
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turismo se apropria das auroras boreais, transformando-as em atrativo turístico, 

devido à sua beleza, singularidade e exoticidade como fenômeno natural. 

 

A entrevista concedida pelo caçador de auroras, foi crucial para a composição 

das informações, e possibilitou uma análise mais aprofundada quanto ao 

desenvolvimento das auroras boreais como atrativo turístico, e à sua relação com o 

trade. 

 

Inicialmente observa-se, que a valorização e popularização das viagens de 

caça à auroras tem gerado um aumento na produção de produtos e serviços 

inapropriados para a atividade, uma vez que viagens rápidas e/ou mal organizadas, 

por exemplo, podem não abarcar a experiência turística que os caçadores de 

auroras buscam. Marco Brotto é exemplo dessa situação, pois mesmo passando 

seis dias na Noruega, equipado de informações e profissionais experientes, só 

conseguiu ver as auroras boreais em seu último dia. O que indica que dificilmente 

uma viagem de três dias, conforme exemplificado pelo entrevistado, conseguirá 

atender aos anseios dos turistas. 

 

As dificuldades operacionais da aurora boreal se configuram como um grande 

desafio aos prestadores de serviço, uma vez que não há como garantir a ocorrência 

de auroras. Ainda assim, os profissionais envolvidos na atividade turística das 

auroras boreais precisam ter em mente que é necessário o desenvolviemento de 

produtos e serviços adequados à ativdade. É preocupante analisar que talvez esteja 

se desenvolvendo um turismo onde o principal objetivo não seja realizar o sonho das 

pessoas, e sim a lucratividade das empresas turísticas. 

 

As auroras boreais representam sonhos e experiências únicas, o turismo deve 

se apropriar do fenômeno de forma à exalta-lo, realizando esses sonhos e 

proporcionando essas experiências. Uma vez que, esses são os componentes que 

movem e diferenciam os produtos turísticos de outros produtos. 
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APÊNDICE 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 
 

CURSO DE TURISMO 
 

 

A AURORA BOREAL COMO ATRATIVO TURÍSTICO: O PROCESSO DE 

APROPRIAÇÃO TURÍSTICA DE FENÔMENOS NATURAIS 

 
 

Perguntas formuladas ao Sr. Marco Brotto, o caçador de Auroras Boreais brasileiro, 

que deverão fornecer informações complementares para compor o trabalho de 

conclusão de curso da aluna Ana Caroline Rangel Salles a ser apresentado ao 

Curso de Graduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense. 

 
 

1) Como foi a experiência da sua primeira aurora boreal? E por que após 

vivenciar essa experiência decidiu continuar a caçar auroras? 
 

2) Em sua opinião, qual o melhor lugar do mundo para se ver as 

auroras boreais? 
 

3) Em sua opinião, por que a aurora boreal se tornou motivo de atração 

turística? 
 

4) Qual sua opinião sobre a atuação do trade turístico que se instalou ao 

redor das auroras boreais? Como classificaria o serviço oferecido por eles? 
 

5) Já ocorreram expedições em que não foi possível avistar as auroras boreais? 

Se sim, como a ausência de auroras é contornada de forma a tentar garantir a 

satisfação do turista? 
 

6) Quais suas considerações acerca da perspectiva de futuro como 

atrativo turístico da aurora boreal? 
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