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Tendo como limites o Oceano 
Atlântico a norte e a leste, a 
Paraíba ao sul e o Ceará a oeste.

Designados pelo gentílico "potiguar" 
ou "norte-rio-grandense".

Nome de uma nação tupi que 
habitava a região litorânea em 
que hoje se localiza o estado.

Turismo, graças a um litoral de 
410 km de praias. Chamada 
"esquina do Brasil".
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Rio Grande do Norte contém 167 
municípios. 

Rio Grande do Norte possui
52.810,699 quilômetros quadrados.

A cidade de Natal é a capital 
do estado.

Estimado pelo IBGE 2015- total 
de 3,4 milhões de habitantes.
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Brasão Rio Grande do Norte
Significado da bandeira: a flora natural do 
estado aparece representada no brasão pelo 
coqueiro, pela carnaubeira, pela cana-de-açúcar 
e pelo algodão. O mar com a jangada 
representa a pesca e a extração de sal.



Ali em 1598, foi construída uma fortaleza, 
denominada Fortaleza dos Reis Magos. O 
objetivo da construção era fixar um ponto de 
defesa para as posses da Coroa portuguesa.

Foi alvo de disputas com os franceses, que 
invadiram a região em 1535. Somente ao fim 

do século XVI, os colonizadores portugueses 
passaram a ocupar a região.

História 



Em 1654, os invasores foram expulsos e houve 
resistência por parte dos indígenas. 

Os nativos se rebelaram e não aceitavam o 
regime de escravidão a qual eram submetidos 

pelos colonizadores. A rebelião, denominada 
Confederação dos Cariris, durou até o fim do 

século XVIII.

A partir de 1633, a região foi ocupada por 
holandeses, que permaneceram na área por 

duas décadas. 

Os holandeses contaram com apoio dos 
indígenas e desenvolveram diversas 
atividades, como a exploração do sal, criação 
de gado e o plantio da cana-de-açúcar..

História 



A principal herança do artesanato 
português na cultura potiguar é a 

renda de bilro. Trançadas em 
pequenas almofadas, as rendas 

originam peças únicas e que remetem 
diretamente à região.

Cultura



Rio Grande do Norte possui 
Monumento tombado como 
Patrimonio Histórico Nacional.

FORTALEZA DOS REIS MAGOS

Cultura



O carnaval fora de época da cidade de 
Natal. Realizado anualmente no começo 

do mês de dezembro, ele é organizado na 
Praça de Eventos da Arena das Dunas.

CARNATAL

Cultura



Um evento junino que acontece 
anualmente no Corredor Cultural, em 

Mossoró, durante o mês de junho. 
Reúne mais de um milhão de pessoas 

durante os dias de festa.

MOSSORÓ CIDADE JUNINA

Cultura



Pelo fato do estado estar 
localizado no litoral e pela 
sua localização geográfica 
privilegiada.

A culinária potiguar é influenciada 
tanto pela colonização portuguesa e 

quanto pela cultura indígena.

Aquelas que derivam da 
atividade pecuária, sem 
falar dos pratos feitos com 
os produtos da terra.

Frutos do MarCulinária 
Potiguar

Produtos da Terra



Linguiça do Sertão

Caranguejada

Cocada



É uma espécie de baião-de-dois ao 
qual se adiciona feijão-de-corda. E 

geralmente o charque, toucinho, 
queijo-de-coalho, arroz-da-terra.

Rubação



É uma designação comum 
de diversas iguarias 
preparadas com vísceras de 
porco, cabrito ou borrego.

Sarapatel



Muito explorada no Brasil, 
também é conhecida como 
Aipim, Mandioca, Maniva 

entre muitos outros.

Pudim de Macaxeira



Apesar de não ser  muito apreciada devido 
ao aroma forte e viscosidade a jaca é uma 
frutinha tropical que fica bem saborosa 
quando transformada em doce caseiro.

Doce de Jaca 
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