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Meta
Apresentar a discussão sobre os impactos do turismo na esfera
ambiental.

Objetivos
Ao ﬁnal deste capítulo, você deverá ser capaz de:
1. identiﬁcar os impactos ambientais causados pelo turismo;
2. avaliar ações para a minimização dos impactos negativos e a
maximização dos impactos positivos, na esfera ambiental.
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O meio ambiente está na moda

Fonte: www.sxc.hu
Figura 9.1: O aquecimento global refere-se ao
aumento da temperatura média dos oceanos e do
ar perto da superfície da Terra que se tem verificado
nas últimas décadas.
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Ramzi Hashisho
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Continuando nossa reflexão sobre os impactos causados pela atividade
turística, vamos dar, agora, especial atenção à esfera ambiental. Parece moda
falar sobre meio ambiente. Nos noticiários, na escola, no trabalho e na
conversa de botequim, os problemas ambientais atuais, como o “aquecimento
global” ou o “derretimento das geleiras” são assuntos recorrentes, sobre os
quais, normalmente, cada um tem sua opinião formada. Em geral, sabemos
o que deve ser feito para preservar o planeta, mas não colocamos essas
soluções em prática – seja por desconhecimento de “como fazer” ou por
mero desinteresse.

Impactos ambientais do turismo
Certamente você já ouviu falar muito sobre a abundância de água doce
no Brasil, que coloca o país em situação privilegiada. Por muito tempo,
acreditou-se que havia recursos naturais renováveis, dentre eles a água, que
poderíamos utilizar sem limites, pois jamais acabariam. Hoje, a conversa é
diferente...
Mr.AHL Fuck
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O turismo, embora seja freqüentemente chamado de “indústria sem
chaminés”, também causa vários impactos ambientais que merecem nossa
atenção. A simples presença de um turista num ecossistema frágil é uma
forma de “invasão”, que pode perturbar animais e agredir espécies vegetais.
Portanto, fique atento às alterações que já começam a ser percebidas em nosso
clima e na quantidade de recursos naturais que temos à nossa disposição.
As mudanças que estão acontecendo têm tudo a ver com o turismo!

Fonte: www.sxc.hu

Figura 9.2: A sociedade precisa dar mais atenção ao consumo de água
doce no planeta.
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1. prejuízo aos recursos naturais;
2. aumento da poluição;
3. impactos físicos do desenvolvimento turístico;
4. impactos físicos das atividades turísticas;
5. perda da biodiversidade;
6. diminuição da camada de ozônio;
7. aumento do efeito estufa.
A seguir, conheceremos com mais detalhes cada um desses impactos.

Prejuízo aos recursos naturais
Imagine a quantidade de água consumida em um grande hotel durante
a alta temporada. Nos banhos, na piscina, na cozinha e na lavanderia, por
exemplo, gasta-se um grande volume de água todos os dias, a fim de que o
hotel funcione normalmente. Isso sem falar no volume de resíduos lançados
por esses empreendimentos turísticos, que podem levar à contaminação do
lençol freático. Além da água, o turismo consome outros recursos naturais,
como madeira para a construção de infra-estrutura.
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A preocupação atual da sociedade com o esgotamento de recursos
naturais permeia as discussões sobre o desenvolvimento do turismo. Isso
acontece porque, além de utilizar tais recursos como matéria-prima para a
atividade, o turismo tem atraído cada vez mais pessoas que se preocupam
com o modo como os lugares visitados estão sendo explorados. Os turistas
do século XXI estão mais atentos do que nunca às questões ambientais e
não toleram práticas predatórias que há algumas décadas pareciam normais.
Por esse motivo, torna-se crucial somar ao planejamento turístico planos
para o bom uso de espaços naturais e construídos, a fim de que sejam
minimizados os impactos negativos ao meio ambiente. Podemos destacar
alguns desses impactos:

Terence O’Brien
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Fonte: www.sxc.hu
Figura 9.3: O planejamento sustentável da infra-estrutura de empreendimentos
turísticos é de fundamental importância para o meio ambiente.
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Para minimizar o consumo de recursos naturais, muitos hotéis têm
empregado a estratégia de conscientização dos hóspedes. Nesses casos, o
hotel pode verificar se o cliente exige que suas roupas de cama sejam trocadas
todos os dias, assim como toalhas de banho e de rosto. Normalmente,
são fornecidas informações sobre os gastos com água e energia elétrica
durante a lavagem das peças, com o objetivo de sensibilizar o turista para a
necessidade de poupar os recursos.
Outro exemplo de estratégia de diminuição de impactos aos recursos
naturais é o de hotéis que possuem programas de tratamento de resíduos.

Aumento da poluição
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Como turistas, normalmente nosso comportamento é modificado durante a permanência no
destino – ficamos mais exigentes, gastamos mais
e, muitas vezes, somos mais barulhentos.
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A poluição sonora causada pelos visitantes
vai desde os carros com música em altíssimo
volume até as conversas e burburinhos em
locais inapropriados, como museus e igrejas.
Entretanto, o barulho é apenas um tipo de
poluição que o turismo pode causar.

Um outro tipo de poluição seriam os
veículos utilizados no transporte turístico,
que lançam gases poluentes na atmosfera.
Por fim, ainda há os que, apesar de tantas
informações e de tantos esforços para evitar tal
comportamento, insistem em abandonar lixo
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Berkeley Robinson

Ocorre também a poluição visual, em
virtude do grande número de placas, cartazes,
banners e outdoors que disputam a atenção
dos turistas. Em algumas cidades, como
São Paulo, esse problema é crítico, tendo
sido tomadas, inclusive, medidas legais para
impedir essa postura por parte de empresários
e comerciantes.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 9.4: A poluição sonora e visual são desafios a serem
enfrentados pelos profissionais do turismo.
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em trilhas, ruas, praças e outros lugares por onde passam. O profissional
em turismo deve sempre estar atento a esse comportamento, informando
aos visitantes a localização de lixeiras ou, caso não existam, o procedimento
correto para armazenar os resíduos até que se chegue a um local apropriado
para descartá-los.

Impactos físicos do desenvolvimento turístico
Há algumas décadas, ainda era permitido construir hotéis em plena
praia ou dentro de áreas naturais protegidas. Hoje, com a mudança de várias
leis ambientais, as construções irregulares são mais raras, embora ainda sejam
encontradas em algumas regiões do litoral brasileiro.
Chamamos de

segunda residência
a casa de veraneio,
o segundo imóvel
de muitas famílias,
destinado à moradia
durante o período

Em muitos casos, pode ocorrer a destruição de áreas naturais para a
construção de condomínios de segunda residência ou pousadas.
Para a construção de um empreendimento turístico, podem ocorrer
desmatamento e uso inadequado do solo. O ideal é que desde o projeto haja
alternativas para a utilização de áreas menos frágeis, de modo a causar menos
danos ao ambiente natural.
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 9.5: O desenvolvimento sustentável exige
empreendimentos turísticos que respeitem o meio
ambiente e a cultura local.
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Atende ao Objetivo 1
A região do Lago de Furnas, em Minas Gerais, tem recebido atenção especial
da Secretaria de Turismo do Estado. Algumas cidades do entorno do Lago
têm o turismo em franco desenvolvimento, como é o caso de Capitólio.
Entretanto, em outras cidades da região, o potencial turístico permanece
inexplorado, o que atrai o olhar e os interesses dos poderes público e privado.
Recentemente, a secretária de Estado de Turismo declarou: “Entendemos que
a região do Lago de Furnas possui enorme potencial turístico, que precisa ser
explorado com atenção aos aspectos fundamentais para sua sustentabilidade,
como o meio ambiente”. Em sua opinião, por que a secretária cita o meio
ambiente como um aspecto fundamental para a exploração do potencial
turístico da região do Lago de Furnas? Justifique sua resposta.
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Atividade 1

Você sabia que o simples pisotear do solo em áreas naturais pode causar
impactos negativos ao meio ambiente? O pisoteamento pode aumentar, por
exemplo, as chances de erosão no solo, devido à compactação das rochas.
Esse é um exemplo simples do que pode ocorrer devido à presença
maciça de turistas em localidades turísticas, principalmente quando se trata
de ambientes naturais.

Pavel Matoušek
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Impactos físicos das atividades turísticas

Fonte: www.sxc.hu

Figura 9.6: Essas são as condições de um solo em processo de erosão.

186

Não podemos nos esquecer de que a simples presença dos turistas causa
impactos como esses, além de muitos outros. Pense nisso!

Perda da biodiversidade
No exemplo anterior, do aumento de automóveis circulando em áreas
rurais, podemos imaginar que as modificações nos hábitos dos animais
também causam alterações no ciclo de vida natural dessas espécies (pode
ocorrer, por exemplo, que uma espécie tenha mais dificuldade para se
reproduzir). Além disso, são comuns os casos de animais atropelados em
estradas rurais, nas quais trafegam os veículos dos visitantes rumo a uma
pousada ou atrativo natural do entorno.
Portanto, é muito importante que seja observada a capacidade de carga
de cada local, a fim de que não ocorra a extinção de espécies animais e
vegetais em virtude da atividade turística.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 1
O distrito de Conservatória, no Estado do Rio de Janeiro, é hoje um exemplo
de sucesso em termos de empreendimento turístico. Além da beleza natural
da cidade, seu ponto forte são as serestas — a música cantada sob o sereno
—, que hoje atraem mais de mil pessoas a cada fim-de-semana, vindas dos
mais diversos recantos do país e do exterior.
Um dos grandes motivadores da tradição da música na cidade é o Museu
da Seresta, que tem o maior acervo de músicas de serestas do país — e um
dos maiores do mundo —, criado pelos irmãos Joubert e José Borges. O
museu mantém viva uma página da cultura musical brasileira, reunindo os
seresteiros às sextas-feiras e sábados à noite, que de lá saem para cultivar o
hábito, raramente quebrado, de cantar pelas ruas da cidade.
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Imagine, agora, como o aumento da circulação de automóveis numa
área rural, próximo a um hotel-fazenda, pode modificar as condições naturais
do ambiente. Nesses casos, é comum a mudança de hábitos de espécies
animais que costumavam circular pela vias que são ocupadas pelo turismo
– essas espécies mudam seus trajetos em busca de alimentação, por exemplo.
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O monumento ao seresteiro é um símbolo que traduz o espírito de
Conservatória.
Em virtude desse grande potencial turístico, a prefeitura está
preocupada em como desenvolvê-lo sem agredir o meio ambiente.
Identifique os possíveis impactos ambientais que o turismo pode
causar no distrito de Conservatória.
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O turismo pode contribuir, em certa medida, para a diminuição da
camada de ozônio, devido ao uso de aviões a jato e de alguns equipamentos
que emitem CFC (clorofluorcarbono). Apesar de a emissão do CFC
estar diminuindo há algum tempo, a utilização de equipamentos antigos,
como aparelhos de ar-condicionado e geladeiras, deve ser
evitada, pois eles são potenciais destruidores da camada de
A camada de ozônio é uma
ozônio.
espécie de “capa” protetora da
Terra, que evita a incidência de

Aumento do efeito estufa

raios ultravioleta em excesso

Quanto maior o número de pessoas viajando, mais
gases do efeito estufa são lançados na atmosfera. Isso
pode ser explicado pelo grande volume de poluentes
(principalmente o CO2 – gás carbônico) emitidos por
automóveis e ônibus, os principais meios de transporte
para o turismo brasileiro. O avião é ainda mais poluente
– com o crescente aumento do tráfego aéreo no país,
certamente o problema se agravará, exigindo desde já
medidas para atenuá-lo.

na superfície de nosso planeta
(essas radiações são as principais
causadoras do câncer de pele).
O clorofluorcarbono (CFC)
lançado na atmosfera destrói
as moléculas que formam essa
camada protetora (O3), formando
um “buraco”, através do qual as
radiações nocivas passam
mais facilmente.

Não se esqueça de que o turismo, organizado de modo eficiente, pode
contribuir para a preservação do meio ambiente nos núcleos receptores.
Em atrativos naturais, os recursos arrecadados com o turismo ajudam a
preservar o local. A educação ambiental da comunidade e dos gestores envolvidos
é prerrogativa maior nos lugares onde se pretende desenvolver o turismo sem depredar
os recursos nos quais ele se apóia.

189

Aula 9 – Os impactos causados pelo turismo no meio ambiente

Diminuição da camada de ozônio

Atende ao Objetivo 2
Conhecida como o Parque de Diversões da América, famosa por seus
cassinos, a cidade de Las Vegas parece que foi construída para o turismo.
Possui, além de seus cassinos, vários hotéis, feiras, eventos e convenções
que geram empregos e movem a economia da cidade. Em virtude de ter
sido construída no meio de um deserto, Las Vegas vem enfrentando sérios
problemas no seu abastecimento de água.
Sinead McEwen
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Atividade 3

Fonte: www.sxc.hu
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Você é um consultor da área de turismo e foi contratado para trazer
soluções para a cidade. Avalie as ações que precisam ser tomadas para
diminuir os impactos negativos no meio ambiente sem prejudicar o potencial
turístico da cidade. Justifique a sua resposta.
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O clima semi-árido e o desperdício dos hotéis são os principais
responsáveis por esse problema. A população local culpa os hotéis pela
falta de planejamento das construções e por não orientar os turistas sobre o
problema.
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Chegou a hora de rever os principais conceitos desta aula. Muita
atenção a eles:
Apesar de muitos chamarem o turismo de “indústria sem
chaminés”, ele causa impactos notáveis ao meio ambiente.
O turismo consome grande volume de recursos naturais,
principalmente a água. Muitas empresas estão usando
estratégias para diminuir o consumo.
A presença de turistas pode causar diversos tipos de poluição,
como a sonora, a visual, o abandono de lixo nas vias etc.
É comum ocorrer o desmatamento ou a destruição de áreas
naturais para a construção de infra-estrutura turística. Nesse
caso, incluem-se também as obras para construção de

Resumindo...

condomínios de segunda residência.
A presença dos visitantes pode causar danos aos recursos
naturais, como o solo e as espécies vegetais, e também a
algumas espécies animais que tiverem como habitat as áreas
freqüentadas pelos turistas.
Os veículos de transporte turístico, assim como outros
equipamentos utilizados no turismo, podem contribuir para a
diminuição da camada de ozônio e para o aumento do efeito
estufa, devido à emissão de gases poluentes.

Informação sobre a próxima aula
Continuando nossa discussão sobre os impactos causados pelo turismo,
vamos estudar, na próxima aula, os impactos socioculturais. Até a Aula 10!
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Atividade 1
Por estarem localizadas no entorno de um lago, as cidades da região
de Furnas devem ter atenção especial no que se refere ao modo como
irão desenvolver o turismo. Isso porque essas localidades apresentam,
normalmente, ecossistemas frágeis, que necessitam de cuidados especiais
para evitar sua degradação. Se o crescimento do turismo ocorrer de forma
desordenada, corre-se o risco de destruir parte desses ecossistemas. Portanto,
a secretária de turismo manifesta sua preocupação com a questão ambiental
porque, sem o planejamento adequado, o turismo pode auxiliar na
degradação de uma de suas grandes matérias-primas – os recursos naturais. E
isso implica, naturalmente, prejuízos à economia, à população local etc.
Atividade 2
Conservatória é um pequeno distrito localizado no município de Valença,
no Rio de Janeiro. O pequeno porte faz com que o local seja muito
vulnerável a quaisquer impactos, principalmente aqueles que atingem o meio
ambiente. Com relação aos impactos ambientais mais prováveis a partir do
desenvolvimento turístico em Conservatória, podemos destacar:
- aumento no consumo de recursos naturais, em especial de água, utilizada
em grande escala em meios de hospedagem;
- aumento da poluição devido à grande quantidade de turistas;
- modiﬁcação das condições naturais do ambiente, devida à grande circulação de
pessoas e automóveis;
- destruição de áreas naturais para a construção de condomínios de segunda
residência, muito comuns em locais turísticos como Conservatória, próxima
a grandes cidades e pólos emissores de turistas.
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Respostas das Atividades
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Atividade Final
Em Las Vegas, segundo o enunciado da atividade, a falta de educação ambiental
é um problema grave, que afeta tanto os visitantes quanto os empresários do
setor de turismo. Prova disso é o “desperdício nos hotéis”, apontado no texto
como uma das principais causas da falta de água na cidade. Esse impacto não
se restringe à esfera ambiental, porquanto, na maioria das vezes, os maiores
atingidos por problemas como esse são os moradores das regiões mais pobres
da cidade, onde, certamente, a falta de água se faz sentir com mais força. Ou
seja: a falta de água, um problema ambiental, causa também impactos de ordem
sociocultural, que iremos estudar na próxima aula.
Para diminuir tais impactos negativos, seria interessante tomar algumas
medidas práticas, como: conscientizar os turistas da importância de
economizar a água utilizada na lavanderia (pode-se diminuir a freqüência
da troca de enxovais) e reutilizar a água de alguns setores do hotel em
serviços gerais (questão de conscientização do empresariado). Outra medida
interessante é mostrar aos turistas a importância dos recursos naturais,
levando-os às regiões desérticas em que falta água e promovendo discussões
sobre o consumo consciente.
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