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Resumo 
O recente olhar para questões que envolvem sustentabilidade na atividade turística, através do 
turismo sustentável, gerou a necessidade de estabelecer parâmetros de desempenho que supere 
apenas a análise econômico-financeira. Este cenário fez com que fossem estabelecidos 
modelos de indicadores que incluíssem, de modo integral a sustentabilidade. Os indicadores de 
sustentabilidade são importantes instrumentos para o acompanhamento e mensuração de 
resultados quanto ao consumo e impactos, sendo um meio para avaliar a sustentabilidade no 
setor. Este estudo tem como objetivo apresentar as várias abordagens conceituais dos 
indicadores de sustentabilidade e a sua contribuição para a gestão da atividade turística. Para 
isto, faz-se uso da pesquisa descritiva, a partir da análise bibliográfica e documental com vistas 
a identificar e conhecer estes instrumentos e suas aplicações e contribuições na gestão turística. 
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Introdução  

 
O documento “Nosso Futuro Comum”, (1987), também conhecido como 

Relatório Brundtland  introduz como sua principal indicação o termo “desenvolvimento 

sustentável”. Nele, trata-se do desenvolvimento como aquele que inclui a variável 

ambiental e a inserção social com vistas a possibilitar a geração de renda, o 

enfrentamento das “questões ambientais urgentes” e a perspectiva da manutenção dos 

recursos naturais atendendo as necessidades atuais e futuras da humanidade. Apesar das 

críticas ao conceito, assim como sobre a sua efetiva aplicação, as atividades e setores 

econômicos e sociais foram encorajados, por meio de diretrizes e acordos, a 

contribuírem para a consolidação das proposições de racionalização do consumo frente 

ao eminente esgotamento dos recursos naturais. 
                                                
1 Trabalho apresentado no I Simpósio Internacional de Gestão da Comunicação, Cultura e Turismo 
(SINCULT 2015), realizado em Salvador, Bahia, Brasil, dias 24 e 25 de julho de 2015. 
2, Bacharel em Turismo, Graduando em Tecnologia em Gestão Ambiental e mestrando em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo PRODEMA-UFPB. 
3 Bacharel em Turismo e mestre em Recursos Naturais pela Universidade Federal de Campina Grande. 



  
 

Para constituir-se enquanto atividade econômica inserida na lógica de mercado, 

o turismo se utiliza dos recursos naturais, históricos e culturais existentes, 

transformando-os, em produtos que sejam capazes de atrair a atenção do público e do 

fluxo de visitantes (CORIOLANO, 2007). Neste processo, a atividade turística, quando 

não é gerida de modo a considerar seus aspectos negativos, gera ou aprofunda conflitos 

e impactos – sejam eles de ordem ambientais, sociais e/ou econômicas. 

Todavia, a preocupação em resguardar dos possíveis danos, o espaço, as 

paisagens, a biodiversidade, as comunidades, os costumes e as tradições, dentre outros, 

só foi considerada a partir dos debates a cerca da crise ambiental, intensificados desde a 

década de 1970 (WEARING E NEIL, 2014). Mesmo que ainda de modo incipiente e 

pontual, a atividade do turismo converge na tentativa de internalizar suas interferências 

ao ambiente através da inclusão dos requisitos relacionados a eficiência e a 

responsabilidade socioambiental frente aos recursos naturais e a sociedade como um 

todo. 

A cadeia produtiva do turismo, que se constitui e interage com vários segmentos 

e atividades, foi parte integrante do movimento que buscou contribuir com a aplicação 

de conceitos e práticas relacionadas à sustentabilidade. É neste panorama que o 

“turismo sustentável” vem sendo inserido. Mesmo que timidamente, suas proposições 

são relevantes para a inserção de um conjunto de políticas e ferramentas de 

planejamento turístico orientado ao desenvolvimento regional (HANAI, 2009) e no uso 

de instrumentos e metodologias, a título de exemplo, os indicadores de sustentabilidade, 

que auxiliem uma condução de uma atividade mais justa, equilibrada e, de fato, 

sustentável. 

Na tentativa de estabelecer ferramentas para análise da sustentabilidade na 

cadeia turística, com vistas a orientar o planejamento, monitoramento e gestão da 

atividade, alguns indicadores foram criados ou então adaptados e direcionados a este 

segmento. Dentre os mais relevantes estão: Ecological footprint (Pegada Ecológica); 

Pressure-State-Response (Pressão, Estado e Resposta); Barometer of Sustainability; 

IDSM (Indicador de Desenvolvimento Sustentável para o Município). 

Diante do exposto, esta pesquisa tem objetivo de apresentar e discutir modelos 

de indicadores de sustentabilidade aplicados na gestão turística e sua importância para a 



  
 

condução da atividade, especialmente no que se refere à esfera pública. Para tanto, se 

fará uso da pesquisa descritiva, através da coleta de dados secundários, por meio da 

pesquisa bibliográfica, com a coleta de dados em livros e artigos científicos, além da 

pesquisa documental que estejam relacionados a documentos oficiais que tratem sobre  

a inserção de medidas e indicadores de sustentabilidade no gerenciamento e 

monitoramento da atividade do turismo. 

 
  

O Turismo Sustentável 

 
Em um dos conceitos mais aceitos, a OMT - Organização Mundial do Turismo 

(2003) entende o turismo sustentável como a prática turística que “leva à gestão dos 

recursos de modo que as necessidades econômicas, sociais e estéticas sejam 

preenchidas, mantendo a integridade cultural e ambiental, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável”. De modo análogo, a OIT, Organização Internacional do 

Trabalho, refere-se sobre o turismo sustentável como sendo aquele fomentado a partir 

da justiça social, do desenvolvimento econômico e da integridade ambiental, além de 

agir na melhora das condições de vida das pessoas envolvidas, também possibilita o 

fortalecimento das condições econômicas locais (OIT, 2011, p. 17). 

Outro importante entendimento é o de Salvati (2004, p. 16), para ele “manter, 

valorizar e proteger as paisagens naturais e sua diversidade biológica, assim como o 

patrimônio histórico-cultural, é a base essencial para o desenvolvimento responsável do 

turismo, contribuindo para a sua manutenção em longo prazo”.  Para Hanai (2009, p. 

24) “as atividades do turismo sustentável, tem como objetivo a gestão do ambiente, dos 

recursos e das comunidades nos núcleos receptores, atendendo as suas necessidades, 

mantendo sua integridade cultural e preservando o meio ambiente”. 

Portanto, observa-se nas conceituações trazidas, que o turismo sustentável visa 

promover e incentivar ações, por meio da atividade turística, que possam atingir o 

desenvolvimento sustentável, tanto em destinos, como nas organizações e instituições 

do setor. Quando bem planejada e integrada às políticas públicas locais, o turismo, além 

de proporcionar a benefícios nas condições econômicas locais e oferecer novas 



  
 

possibilidades em termos de geração de emprego e renda, contribui significativamente 

para a gestão dos recursos naturais e na manutenção da biodiversidade. 

 Por este apelo, de acordo com Candiotto (2009), o turismo sustentável passou a 

ser incluído na agenda política e econômica tanto da esfera pública, quanto da privada, 

especialmente, por sua capacidade de atrair vultosos investimentos – bem como, por sua 

capacidade de ampliar a visibilidade das ações dos governos locais. 

Com isso, o turismo sustentável, apesar de estimulado tanto pelos agentes do 

trade, como pelos governos locais e nacionais, em grande parte dos casos, não se 

constitui de modo pleno enquanto um compromisso efetivo e sistemático a atingir as 

suas premissas, tornando-se instrumento de conservação, participação e inserção social. 

Nesta perspectiva, Wearing e Neil (2014, p. 41) dizem que a atividade é fomentada 

“sem uma estratégia global, sem atenção à legislação, sem a consulta ou inclusão das 

comunidades locais e sem projetos eficientes de gerenciamento da área”.  A falta de 

direcionamento estratégico impossibilita a visão em longo prazo, bem como, dificulta a 

instauração de diretrizes e medidas de acompanhamento no uso consciente e racional 

dos recursos e com a articulação de ações que estabeleça vínculos com os princípios da 

sustentabilidade da atividade turística. 

Para a gestão, acompanhamento e mensuração do desempenho e dos impactos 

no turismo, surgem os indicadores da sustentabilidade turística. Estes emergem a partir 

do contexto da Eco 92 (1992) na tentativa de oferecer informações tangíveis visando o 

diagnóstico da situação presente e contribuir para o planejamento e gestão das ações 

futuras. Peres Jr. e Rezende (2011) lembram-se dos esforços realizados pela OMT em 

estabelecer os indicadores de desenvolvimento sustentável do turismo (IDST) em níveis 

locais, capazes de contribuir com o gerenciamento e o monitoramento da atividade – 

apesar disso, nem sempre as indicações realizadas pelo organismo foram, de fato, 

aplicadas as distintas realidades encontradas na gestão turística local. 

 

Indicadores de Sustentabilidade e a Atividade Turística 

 
Ainda é recente a inclusão de variáveis que registrem o desempenho de uma 

determinada ação, seja ela pública ou privada, para além daquelas que medem e avaliam 



  
 

apenas quantitativamente a sua eficiência econômico-financeira. Os indicadores 

relacionados à sustentabilidade nestas ações estão inseridos em um contexto ainda mais 

recente, no qual as práticas são planejadas e organizadas tendo em vista minimizar as 

diferenças econômicas e sociais, diminuir a utilização dos recursos naturais ao passo 

que ampliem a promoção da qualidade de vida da população (MENDES, et. al, p. 5).  

No âmbito das políticas públicas, os indicadores de sustentabilidade permitem o 

acompanhamento de resultados dos esforços das organizações públicas para além da 

dimensão econômica, passando a considerar outras dimensões relevantes a exemplo das 

esferas sociais e ambientais (SIMÃO, et. al, p. 47). Ainda na visão deste autor, os 

indicadores são informantes da performance de uma dada ação rumo a uma meta 

estabelecida, como o próprio desenvolvimento sustentável, oferecendo respaldo para a 

tomada de decisões e a articulação de objetivos e metas. 

Os indicadores de sustentabilidade, portanto, são importantes norteadores para 

elaboração do planejamento e gestão na esfera pública, assim como na iniciativa 

privada. Para Hanai (2009), somente é possível a adoção de atitudes e o direcionamento 

de ações, se existirem indicadores claros e convenientes que possam efetivamente 

mostrar os caminhos e a evolução rumo ao desenvolvimento sustentável. Portanto, é 

fundamental definir, elaborar e aplicar indicadores que possam contribuir para o 

aprimoramento da gestão local a fim de ir ao encontro dos preceitos da sustentabilidade. 

A condução do turismo por parte da esfera pública busca atender e “criar formas 

sustentáveis de desenvolvimento turístico, e que engloba o conceito de procurar atender 

o interesse público por meio de políticas e programas justos” (Hall, 2001, p. 222). Neste 

sentido, faz-se necessário analisar o desenvolvimento do turismo a partir de um 

conjunto de indicadores que contemplem todas as dimensões da sustentabilidade 

utilizando métodos participativos, incluindo os atores sociais e o trade turístico. 

Os indicadores, além de monitorar o desenvolvimento sustentável do turismo, 

também promovem uma integração dos recursos naturais com a sociedade local. 

Afirmam Oliveira e Sien (2009) que para a promoção do turismo sustentável é 

necessário que se faça o monitoramento permanente a partir de indicadores reais, 

aplicáveis nos destinos turísticos, abrangendo todas as áreas e atividades que estão 

ligadas a cadeia produtiva do turismo. Para melhor eficácia no acompanhamento desta 



  
 

atividade, é imprescindível que os indicadores sejam selecionados envolvendo todo – ou 

grande parte – o contexto em que se encontram inseridos. 

A seleção dos indicadores compõe uma fase de fundamental de tal modo que seu 

planejamento não deve ser negligenciado. Na visão de Hanai (2009), a definição de um 

conjunto apropriado de indicadores não é uma atividade fácil por exigir um trabalho que 

visa compreensão e seleção de indicadores relevantes de acordo com as características 

da cadeia turística de onde será aplicado. Hall (2001) aponta alguns critérios que devem 

ser seguidos na definição dos indicadores, entre eles: que sejam diretamente 

observáveis, relativamente fáceis de mensurar, reflitam escalas apropriadas, incluam 

componentes sociais, culturais, econômicos e ecológicos, estejam relacionados aos 

objetivos e metas da atividade, dentre outros.  

A OMT (2003), no que tange à difusão de medidas relacionadas a 

sustentabilidade no turismo, traz um conjunto de indicadores relevantes (indicadores 

centrais) para a gestão sustentável do turismo local, dentre eles destacam-se: i) proteção 

ao local; ii) estresse; iii) intensidade da utilização; iv) impacto social; v) controle do 

desenvolvimento; vi) gerenciamento dos resíduos; vii) processos de planejamento 

ecossistemas críticos; viii) satisfação do consumidor; ixx) satisfação local, e; xx)  

contribuição turística para a economia local. Também insere três índices compostos, 

formados a partir de indicadores: a) Capacidade de Carga, b) Estresse Local e c) 

Atratividade. 

 Além da escolha dos critérios, é na formulação e planejamento dos indicadores, 

a análise das características e peculiaridades locais (atributos do destino, segmentação 

da oferta e da demanda, organização da cadeia produtiva, níveis de proteção, legislação, 

dentre outros), bem como, o envolvimento comunitário na definição dos itens a serem 

observados e medidos. Bossel (1999), diz que o processo de identificação de um 

conjunto de indicadores deve ser participativo para garantir que este inclua as visões e 

os valores das comunidades locais para as quais é desenvolvido. 

Em outra perspectiva, Gössling et al. (2002) afirmam que os indicadores de 

sustentabilidade no turismo não são suficientes para oferecer uma análise global dos 

impactos da ação turística, pois, na maioria das vezes, os indicadores apenas refletem os 

conflitos do turismo no destino, sem incorporar todas as dimensões e também não 



  
 

consideram os meios necessários para se chegar aos locais e a participação da 

comunidade. Em outros casos, falhas metodológicas ou até mesmo, o direcionamento 

dos resultados podem influenciar e comprometer os resultados obtidos, inviabilizando, 

assim, suas referidas contribuições. 

Todavia, o mesmo autor concorda que a aplicação séria e comprometida dos 

indicadores considerados, possibilita a mensuração da sustentabilidade e pode oferecer 

contribuições valiosas na gestão de destinos turísticos. Nesta direção, Hall (2001), 

aponta que isto será possível por meio do desenvolvimento de sistemas de 

monitoramento da atividade turística que contemple os vários componentes conexos ao 

turismo e a sustentabilidade, levando em consideração seus objetivos e metas. 

 
 

Sistemas de indicadores de sustentabilidade para o turismo 

 

Diferentes sistemas de indicadores de sustentabilidade surgem com o objetivo de 

mensurar o progresso do desenvolvimento sustentável, como afirma Van Bellen (2006) 

elencando diferentes sistemas de indicadores, tais como: Ecological Footprint (Pegada 

Ecológica); Pressure-State-Response (Pressão-Estado-Resposta); Barometer of 

Sustainability (Barômetro da Sustentabilidade); IDSM (Indicador de Desenvolvimento 

Sustentável para o Município); o Dashboard of Sustainability (Painel de Controle da 

Sustentabilidade). Esses sistemas de indicadores apresentam diferentes metodologias e 

critérios variados. No entanto, todos têm em comum a função de simplificar as 

informações relevantes sobre os fenômenos complexos, facilitando sua compreensão.  

A partir dos sistemas de indicadores, surgem os estudos de casos aplicados nas 

atividades turísticas, como também a elaboração de novos sistemas; porém, nos 

modelos de indicadores de sustentabilidade utilizados para mensurar o desenvolvimento 

do turismo, pode-se perceber que há considerável dificuldade em sua elaboração, ao 

apenas dispor de uma base estatística de informação particularmente fraca e uma grande 

deficiência de dados atualizados e disponíveis. 

Diante da perspectiva de mensurar a sustentabilidade da atividade turística, 

foram realizadas adaptações em vários sistemas de indicadores de sustentabilidade, 



  
 

como também foram elaborados alguns sistemas com base nos modelos já existentes, no 

intuito de encontrar a melhor forma de medir a sustentabilidade do desenvolvimento do 

turismo. Todavia, a maioria desses modelos apresentam muitas limitações técnicas, 

desde a seleção dos indicadores, sua definição, construção de parâmetros, até critérios 

de análise e participação dos atores sociais locais dos destinos turísticos nos processos 

de tomadas de decisão. 

 
 
Aplicação dos indicadores 

 
São vários os modelos de indicadores de sustentabilidade elaborados para 

mensurar os impactos da atividade turística, nesta pesquisa, listam-se alguns dos mais 

relevantes ou mais adotados/referenciados no contexto internacional e seus respectivos 

incentivadores ou geradores. 

 
• Pressure-State-Response (Pressão-Estado-Resposta) – OECD (Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 2002); 

• Proposta de Indicadores de Turismo Sustentável para Tenerife – Espanha 

(REYNA, M., 2002); 

• Um Sistema de Indicadores de Sustentabilidade para um destino turístico: O 

Caso de Pinedade Mar (Barcelona Espanha) – (ARRANDA TORRENTS, 

2003); 

• Indicadores de gestão ambiental do ecoturismo em reservas naturais na China: 

o caso da Reserva Natural de Tianmushan (LI, 2004); 

• Sistema de Indicadores de Sustentabilidade do Turismo da Macaronésia – 

(ELAVAI et al., 2005); 

• Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do Turismo nas Ilhas Canárias – 

Espanha – (OMT, 2005); 



  
 

• TEFM - Tourism Ecological Footprint Method – Pegada ecológica do Turismo 

– (GÖSSLING et al., 2002); 

• Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do Turismo em Cozumel – 

México (FRAUSTO et al., 2006); 

• GIST – Grupo de Indicadores para a Sustentabilidade Turística Portuguesa. 

(STILWELL, 2011). 

 

Para citar algumas diferenças, serão caracterizados dois indicadores, a Pegada 

Ecológica do Turismo e o GIST. A Pegada Ecológica é um instrumento que indica, 

através de áreas produtivas necessárias, o consumo dos recursos naturais por meio de 

atividades econômicas, gerando questionamentos e atitudes.  Esta metodologia vem 

sendo empregada na atividade turística (Tourism Ecological Footprint Method) por 

vários autores, a exemplo de Gössling et al. (2002) com objetivo de identificar, por 

meio da análise do consumo de quatro categorias – transportes, hospedagem, atividades 

(visitas a locais para fins recreativos) e alimentação – os impactos ambientais e o uso 

dos recursos por turistas, de modo individual ou coletivo. 

Feitosa e Gomez (2013) utilizam o TEFM para avaliar as perturbações 

ambientais provenientes da atividade turística no Parque Nacional Marinho de Fernando 

de Noronha (PE). Para isto, as pesquisadoras adaptaram o uso do instrumento ao cenário 

turístico local, incluindo um novo aspecto – a biocapacidade, a análise das quatro 

categorias gerais. 

Stilwell (2011) apresenta um conjunto de indicadores voltados à sustentabilidade 

turística de Portugal. Com efeito, ele reuniu dezesseis indicadores relacionados a seis 

subtemas (ou subsistemas) de interesse, são eles: Qualificação, Diversificação, 

Relevância Socioeconômica, Sazonalidade e Impacto na Comunidade, no que denomina 

de Grupo de Indicadores para a Sustentabilidade Turística (GIST). Através de um 

sistema graduação de cores (verde, amarelo e vermelho) é possível realizar a 

classificação individual de cada indicador, chegando a um resultado. Assim, o autor 

defende que o emprego da metodologia GIST possibilita avaliar e registrar a evolução 



  
 

dos níveis da sustentabilidade no turismo de Portugal, levando em consideração as 

características econômicas, ambientais e sociais do destino turístico e da atividade ali 

praticada. 

No Brasil, pode-se perceber a proposição, a partir de vários estudos, de 

diferentes metodologias de indicadores de sustentabilidade. Em sua maioria, os estudos 

foram aplicados em pequenas e médias áreas, como unidades de conservação, 

municípios ou, até mesmo, regiões turísticas, que englobam dois ou mais municípios. 

Como exemplo são visualizadas as pesquisa de Filetto (2007), Oliveira e Sien (2009) e 

Hanai (2009). Chama atenção o fato de muitos desses estudos estarem relacionados 

diretamente ao turismo em áreas naturais, ecoturismo e ao turismo rural, o que talvez 

seja reflexo da maior afinidade destas modalidades com a temática ambiental. Por outro 

lado, o baixo interesse em acompanhar o desempenho da sustentabilidade em outros 

segmentos ou destinos turísticos – que não aqueles relacionados ao ecoturismo – pode 

ser um indício da falta de estratégia na gestão e monitoramento da atividade. 

O trabalho de Trentin e Sansolo (2006), por exemplo, buscou identificar, através 

da metodologia pressão-estado-resposta, a análise de três indicadores: tipo de captação 

da água para o empreendimento, destinação dos resíduos sólidos e destino do esgoto 

(efluente líquido). O estudo foi aplicado no destino turístico de Bonito/MS e duas 

cidades vizinhas. Para tanto, os autores identificaram seis principais atrativos, além dos 

meios de hospedagem, e, após isto, buscaram relacionar os problemas encontrados, ao 

estado, o agente de pressão e a resposta (ibdem). 

Já o estudo de Hanai (2009) faz inicialmente a análise sobre 25 estudos de casos 

com indicadores de sustentabilidade para o turismo e, em seguida, oferece subsídios 

para criação de um modelo próprio, aplicado ao contexto de desenvolvimento do 

turismo na região de Bueno Brandão, Minas Gerais. Com base nos trabalhos teóricos, o 

autor propõe uma lista de indicadores que irá compor um sistema de sustentabilidade, 

sugerindo 41 indicadores, os quais contemplam as seguintes dimensões: ambiental, 

social, cultural, turística institucional e econômica. 

A pesquisa de Filetto (2007) contribui no que tange a formação de indicadores 

de sustentabilidade para a prática ecoturística em unidades de conservação. Nele, o 



  
 

autor aponta 98 indicadores potenciais que podem ser selecionados e aplicados a partir 

do entendimento sobre a realidade local. A partir dos indicadores, há a definição do 

Índice de Sustentabilidade Ecoturístico (Hanai, 2009). 

A seguir, é possível acompanhar alguns dos principais trabalhos de pesquisa, 

tanto acadêmicos como provenientes de políticas públicas, aplicados no país. 

• Indicadores de Sustentabilidade para o Ecoturismo e o Turismo Rural: Um 

Programa Piloto para a Região de Aldeia Velha, Município de Silva 

Jardim/RJ – 2004; 

• Desempenho de Indicadores de Sustentabilidade na Atividade de Turismo 

Rural no Distrito Federal: O Caso dos Hotéis-Fazenda – (GOME et. al., 2005); 

• Indicadores de Sustentabilidade Ambiental – Bonito/MS.  – (TRENTIN e 

SANSOLO, 2006);  

• Desenvolvimento de Indicadores de Sustentabilidade para o Ecoturismo em 

Unidade de Conservações (Brasil) – (FILETTO, 2007); 

• Estudos da Competitividade do Turismo Brasileiro e as Propostas de 

Indicadores de Sustentabilidade – (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007); 

• Indicadores Relevantes Para Avaliação de Turismo Sustentável do Município 

de Guajará-Mirim/RO – (OLIVEIRA; SIEN, 2009); 

• Sistema de Indicadores de Sustentabilidade: Uma aplicação ao Contexto de 

Desenvolvimento do Turismo na Região de Bueno Brandão/MG – (HANAI, 

2009); 

• ISTE – Indicadores de sustentabilidade turística empresarial. (UESC, 

Ilhéus/BA); 

 

À luz das propostas oferecidas pela OMT, o Ministério do Turismo (MTur) 

orienta sua política para definição de critérios aplicáveis e mensuráveis no 

acompanhamento dos impactos e perturbações provocadas pelo turismo. 



  
 

 

Quadro 1. Possíveis Indicadores de Sustentabilidade para o Turismo 

Indicadores econômicos: Rentabilidade anual dos operadores de turismo da destinação. Gastos 

totais com turismo na destinação. Mudanças no número de visitantes. Número de empregos 

diretos gerados pelo turismo. Gasto per capita por visitante. Investimentos anuais no 

desenvolvimento do turismo. Número de produtos e serviços consumidos por turistas oferecidos 

por negócios locais da destinação. Número de propostas de desenvolvimento do turismo 

aprovadas por período. Mudanças percentuais das receitas do turismo na destinação. Número de 

operadores turísticos. Número de operadores com certificação nacional/internacional. Proporção 

de operadores com algum tipo de certificação sobre o total de operadores. Taxa de participação 

de operadores e negócios locais em campanhas de marketing cooperativas. Investimentos anuais 

em infraestrutura e serviços de turismo. Número de novos produtos desenvolvidos por 

fornecedores locais em resposta a demanda turística. Proporção de empregos qualificados sobre 

não qualificados nas atividades turísticas. Mudanças percentuais nas receitas anuais dos 

negócios de turismo. Rentabilidade dos negócios de turismo da destinação. Mudanças 

percentuais nos custos de produtos e serviços para população local na destinação. Investimentos 

em serviços públicos na destinação. 

Indicadores socioculturais: Mudanças no nível populacional. Tipos de serviços públicos 

disponíveis. Sazonalidade na visitação. Proporção de residentes sobre turistas em atrações da 

destinação. Número reportado de atos de vandalismo praticados por turistas. Número reportado 

de atos de vandalismo praticados por residentes. Mudanças na percepção sobre dificuldades de 

estacionamento nas ruas principais. Número de acidentes de trânsito envolvendo turistas. Nível 

de participação local nas consultas relativas a ações de desenvolvimento do turismo local. 

Proporção de vagas em operadores de turismo ocupadas por residentes. Mudanças nas taxas de 

criminalidade. Proporção do emprego formal local em colocações em atividades turísticas. 

Número reportado de danos a sítios culturais. Número de visitas a sítios de interesse cultural. 

Contribuições dos operadores de turismo à manutenção de sítios de interesse cultural. Proporção 

dos empregados em turismo com treinamento ou capacitação. Número de residentes presentes 

em eventos culturais. Número de turistas presentes em eventos culturais. Mudanças na 

percepção da comunidade local quanto a interações com turistas. Número de visitas de turistas a 

locais de particular interesse histórico. 

Indicadores ambientais: Número de espécies ameaçadas nos sítios impactados pelo turismo. 



  
 

Número de populações/espécies de vida selvagem. Mudanças na qualidade da água (por período, 

ex.: anual ou outra medida julgada adequada). Mudanças nos tipos de uso da água. Mudanças 

nas formas de gestão/tratamento da água. Mudanças nos volumes de resíduos sólidos. Mudanças 

na coleta e disposição de resíduos sólidos (idem). Percentual de cobertura da vegetação natural 

da destinação. Número de hectares de vegetação removida/desmatamento para implantação de 

infraestrutura turística. Mudanças na biodiversidade. Número de visitantes a áreas protegidas na 

destinação e em suas proximidades. Mudanças nos recursos destinados à regeneração ambiental. 

Taxas de reprodução de espécies de interesse especial. Novas formas de perturbações. Número 

de associados a grupos ambientalistas. Grau de erosão 

Indicadores de percepção e experiência: Proporção de visitantes que declaram valorizar a 

destinação como um ambiente de interesse para conhecimento da vida selvagem ou da cultura 

local. Número de negócios que seguem um código de ética. Percepção da qualidade e da 

amplitude da interpretação. Proporção do tempo do turista gasto em visitações a atrações de 

interesse ambiental ou cultural. Nível de satisfação do turista com suas experiências. Proporção 

de visitantes à destinação que a deixam com um sentimento de ter tido uma experiência 

significativa. Número de visitantes que retornam à destinação. Proporção de visitantes que 

experimentam um sentimento de vida saudável na destinação. Proporção de visitantes que 

tiveram uma experiência de vivenciar a vida silvestre/natureza/cultura na destinação. Proporção 

do tempo dos visitantes gastos na observação da vida silvestre. Percepção de mudanças na 

qualidade dos serviços turísticos e de apoio ao turista. Percepção de mudanças na qualidade da 

infraestrutura turística. Mudanças no número de visitantes. Grau de satisfação das expectativas 

na visitação de atrações específicas na destinação. Nível de satisfação com a facilidade de fazer 

reservas para visitar a destinação. Nível de satisfação com as oportunidades de desenvolver 

experiências de interpretação nas atrações da destinação. 

 
 
A partir do estudo intitulado “Competitividade do Turismo Brasileiro” (MTur, 

2007), o ministério do Turismo elenca recomendações4 quanto a inserção da análise 

ambiental na atividade turística, ao passo que introduz possíveis indicadores de 

sustentabilidade para a atividade. Ao total, o órgão aconselha um total de 74 
                                                
4  Apesar do avanço, o documento, mesmo apresentando algumas recomendações para a 
construção dos indicadores, não detalha ou define os critérios para a sua seleção, bem como, não 
define parâmetros concretos para análises na temática. 
 



  
 

indicadores, englobando as esferas: econômica (21 indicadores), sociocultural (21 

indicadores), ambiental (16 indicadores) e percepção e experiência (16 indicadores), 

como é possível observar na síntese do quadro (quadro 1). O documento ainda apresenta 

a aplicação destes em cinco diferentes áreas: zonas costeiras, praias e ilhas; desertos e 

zonas áridas; zonas montanhosas; ambientes naturais, ecossistemas sensíveis e áreas 

protegidas; áreas com construções históricas; comunidades pequenas e tradicionais; e 

turismo urbano. 

Mesmo assim, a aplicação de medidas de monitoramento, a exemplo dos 

indicadores, ainda emerge como um dos grandes gargalos enfrentados pela atividade do 

turismo a nível nacional. Os resultados aqui trazidos demonstram aplicações parciais e 

pontuais. O próprio MTur (2014) reconhece que são poucos os destinos turísticos 

brasileiros que monitoram e avaliam seus impactos, a exemplo da instauração de 

sistemas de indicadores de desempenho ou relatórios de acompanhamento do setor.  

. 

 
Considerações finais  

 
Uma gestão consciente e atenta frente às questões ambientais busca 

compatibilizar seus ganhos com os danos causados ao ambiente. Na esfera pública do 

gerenciamento turístico, a garantia a um ambiente equilibrado, o respeito, a valorização 

e a inserção produtiva dos atores locais podem contribuir para criação de um cenário no 

qual a atividade do turismo esteja relacionada a uma estratégia de desenvolvimento 

pleno. 

Sendo assim, o uso de instrumentos de monitoramento da sustentabilidade se faz 

necessário. Os diferentes sistemas de indicadores apresentados neste trabalho trazem 

importantes contribuições metodológicas e práticas para os destinos turísticos 

orientados por uma estratégia efetiva, mensurável e assertiva. No entanto, ainda há 

algumas problemáticas para definição dos critérios a serem considerados e analisados – 

muitas vezes, esses instrumentos não conseguem cumprir com sua real função e acabam 

por dificultar ou influenciar de modo contrário o desenvolvimento pleno da atividade. 



  
 

Nesta perspectiva, para analisar e registrar a sustentabilidade no turismo, é 

importante que os indicadores possam contemplar todas as dimensões da 

sustentabilidade – ambientais, sociais, políticos, econômicos e culturais. Tem-se 

percebido, também, a necessidade de encontrar abordagens mais abrangentes 

interligando os aspectos ora elencados, encontrando soluções viáveis e que não dificulte 

ou inviabilize a efetiva instauração desses indicadores.  

Visto isto, fica evidente que criar um sistema de indicadores para analisar o 

desenvolvimento sustentável do turismo consiste em um grande desafio, tendo em vista 

a complexidade de tal atividade, tanto por suas inter-relações com outros segmentos, 

como pela dificuldade em estabelecer os critérios e indicadores que possam contribuir 

para identificação o estado situacional, como também estar atento às limitações que 

esses indicadores poderão ter e, principalmente, levando em consideração a importância 

da participação dos atores sociais locais no processo. 

No caso brasileiro, já existem pesquisas, muitas delas provenientes das 

universidades (programas de pós-graduação), que indicam tanto a necessidade da 

inclusão de medidas de monitoramento e controle, da criação de modelos e propostas de 

indicadores de sustentabilidade, como, da adaptação de métodos já existentes para as 

diversas realidades do país. Todavia, ressalta-se que ainda há um longo caminho para 

efetiva propagação e uso dos indicadores de sustentabilidade na gestão do turismo. Para 

que isto ocorra, é necessária a inclusão dessa temática na agenda estratégica do turismo 

a nível nacional, estadual e municipal. 

 

 

Referências bibliográficas 

 
ARRANDA, T. X. Un sistema de indicadores sostenibles aptos para un destino 
turístico: un fundamento metodológico. In: Simpósio Internacional de Turismo y Ocio, 
2003, Barcelona. Anais. Barcelona (Espãna): Esade – Fira Barcelon, 2003. 
  
BOSSEL, T. Indicators for sustainable development: theory, method, applications – a 
report to the Balaton Group. Technical Report, Internacional Institute for Sustainable 
Development, Canada, 1999. 
 



  
 

CANDIOTTO, L. Z. P. Considerações sobre o conceito de turismo sustentável. Revista 
Formação, n. 16, volume 1. Presidente Prudente:  2009. p. 48-59 
 
CORIOLANO, L. N M. T. Turismo e Meio Ambiente: interfarces e perspectivas. In: O 
Turismo e a relação sociedade natureza – realidades, conflitos e resistências. 
CORIOLANO, L. N; VASCONCELOS, F. P. Fortaleza: EdUECE, 2007. 
 
ELAVAI. A.R. et al. Sistema de indicadores de sustentabilidade do turismo da 
Macaronésia. Serviço Regional de Estatística dos Açores, 2005. 
 
FEITOSA, M.J.S., GÓMEZ, C.R.P. Aplicação do Tourism Ecological Footprint 
Method para avaliação dos Impactos Ambientais do Turismo em Ilhas: um estudo em 
Fernando de Noronha. In: Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo. São Paulo, 7(2), 
maio/ago. 2013. p. 220-238 
 
FILETTO, F. Desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade para o ecoturismo 
em unidade de conservações. (Brasil). 2007. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal 
– Manejo Florestal) –  Universidade Federal de Lavras – Lavras/MG, 2007. 
 
FRAUSTO, M. O.; ROJAS, L. J.; SANTOS, X. Indicadores de desarrollo sostenible a 
nível regional y local: analise de Galicia, España y Cozumel México. In: MÉXICO. 
Secretaria de Turismo. Estudios multidisciplinarios en turismo. México: Sectur, 2006. 
 
GOME, R. A. et. al. Desempenho de indicadores de sustentabilidade na atividade de 
turismo rural no Distrito Federal: o caso dos hotéis fazenda. Disponível em: 
<http://www.sober.org.br/palestra/2/892.pdf>. Acesso em: 03/11/2014. 
 
GÖSSLING, S. Global environmental consequences of tourism, Global Environmental 
Change, 2002. v. 12. 
 
HALL, M. C. Planejamento Turístico: políticas, processos e relacionamentos. Editora 
Contexto, 2001. 
 
HANAI, F. Y. Sistema de Indicadores de Sustentabilidade: Uma aplicação ao Contexto 
de Desenvolvimento do Turismo na Região de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, 
Brasil. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo – Escola de Engenharia de São 
Carlos, 2009. 
 
MENDES, A. M. C. P.; SOUZA-LIMA, J. E. de; HAMMERSCHMIDT, K. S. de A.; 
LOURENÇO, M. S.; GUARAGNI, M. V. Políticas Públicas, desenvolvimento e as 
transformações do Estado Brasileiro. In: SILVA, C. L. da, SOUZA-LIMA, J. E. de 
(Orgs). Políticas Públicas e indicadores para o desenvolvimento Sustentável. Saraiva, 
2010. 
 
MTUR – MINISTÉRIO DO TURISMO. Estudos da Competitividade do Turismo 
Brasileiro: turismo e a dimensão ambiental. Brasília: 2007. 



  
 

 
MTUR – MINISTÉRIO DO TURISMO. Índice de Competitividade do Turismo 
Nacional. Brasília: 2014. 
 
OECD, Organization For Economic Co-operation And Development: core set of 
indicators for environment al performance reviews; a synthesis report by the groupon 
the state of the environment. Paris: OECD, 1993. Rumo ao desenvolvimento 
sustentável: indicadores ambientais. Tradução de Ana Maria S. F. Teles. Salvador: 
Centro de Recursos Ambientais, 2002. 
 
OIT, Organização Internacional do Trabalho. Manual para a Redução da Pobreza por 
meio do Turismo. Geneva, 2011. 
 
OLIVEIRA, F. de O; SIEN, O.  Indicadores Relevantes Para Avaliação de Turismo 
Sustentável do Município de Guajará-Mirim/RO. VIII Encontro da Sociedade Brasileira 
de Economia Ecológica, Cuiabá, 2009. 
 
OMT –  ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO. Guia de desenvolvimento do 
turismo sustentável. Tradução de Sandra Netz. Porto Alegre: Bookman, 2003. 
 
OMT ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO. Indicadores de desarrollo para los 
destinos turísticos: Guia Prático. Madrid: OMT, 2005 
 
PERES Jr., M. R.; REZENDE, D.C. Gestão da sustentabilidade no segmento hoteleiro: 
estudo dos meios de hospedagem de Monte Verde, MG. Caderno Virtual de Turismo. 
Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, 2011. 
 
REYNA, M. Propuesta de indicadores de Turismo sostenible para Tenerife. In: 
Seminario Internacional Indicadores Ambientales de Turismo. Murcia, España, 2002. 
 
SALVATI. S. S. Turismo Responsável – Manual para Políticas Públicas. – Brasília, DF: 
WWF Brasil, 2004. 
 
SIMÃO, A. G.; SILVA, C. L.; SILVA, H.de P.; CASTENHEIRA, M. A.; JUREC, P. S. 
S.; WIENS, S. Indicadores, políticas públicas e a sustentabilidade. In: SILVA, C. L.da, 
SOUZA-LIMA, J. E. de. (Orgs). Políticas Públicas e indicadores para o 
desenvolvimento Sustentável. Saraiva, 2010. 
 
TRENTIN, F.; SANSOLO, D. G. Políticas públicas de turismo e indicadores de 
sustentabilidade ambiental: um estudo sobre Bonito/MS. In: Turismo – Visão e Ação. 
vol. 8 - n.1, jan./abr. 2006. p. 61 - 74. 
 
STILWELL, D. Indicadores de Sustentabilidade Aplicados ao Contexto do 
Desenvolvimento Turístico Português (Portugal), 2011. Dissertação de mestrado 
(Mestrado em Ecologia e Gestão Ambiental), Faculdade de Ciências – Universidade de 
Lisboa, Lisboa, 2011. 



  
 

 
VAN BELLEN, H. M. Indicador de Sustentabilidade. Uma análise comparativa. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2006. 
 
WEARING, S.; NEIL, J. Ecoturismo – impactos, potencialidades e possibilidades. 
Barueri, SP: Manole, 2014. 
 

 


