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"Rir muito e sempre, ganhar o respeito 
das pessoas inteligentes e o afeto das 
crianças, receber a consideração dos 

críticos honestos e resistir à traição dos 
falsos amigos, apreciar a beleza, 

descobrir o melhor nos outros, deixar o 
mundo um pouco melhor, seja através 

de uma criança saudável, um pedaço de 
jardim ou uma condição social mais 

justa. Saber que ao menos uma vida 
respirou mais fácil porque você existiu. 

Isso é ter sucedido." 
 

Ralph Waldo Emerson 1803 - 1882 
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RESUMO 
 

 

O Turismo vem se consolidando internacionalmente como um dos fenômenos sócio 
espaciais mais impactantes desde meados do século XX. Junto à ele, afloram as 
preocupações referentes à sustentabilidade do planeta posto que as práticas de 
crescimento econômico geraram um contexto de degradação em nível global. Pelas 
características da atividade e dos impactos que ela gera para as sociedades, o 
Turismo é apontado como um dos vetores capazes de equilibrar crescimento com 
desenvolvimento econômico e estimular práticas socioambientais mais responsáveis 
e compatíveis com as novas demandas de sobrevivência do planeta. Para que este 
viés seja possível, no entanto, torna-se necessário aprimorar os estudos sobre o 
Turismo e seus impactos para as populações locais, agentes diretamente envolvidos 
e que recebem pioneiramente as transformações por ele trazidas. O objetivo é gerar 
informações para a criação de práticas sustentáveis e coerentes com as 
necessidades de todos os envolvidos. Este trabalho visou, portanto, estudar as 
percepções de moradores e trabalhadores diretos do turismo com relação aos 
impactos em escala social, ambiental, cultural, política e econômica, em Rio das 
Ostras, município do Estado do Rio de Janeiro, que possui o turismo como principal 
motivação econômica e preocupação sócioambiental declarada em suas políticas de 
desenvolvimento. Para isto foi realizada uma pesquisa, tipo survey que buscou 
captar as atitudes dos moradores com relação ao Turismo na cidade, a percepção 
com relação aos impactos citados, e as atitudes com relação aos turistas recebidos. 
Os resultados, trabalhados com o auxílio do Software SPSS, mostraram que os 
grupos escolhidos consideram a atividade ligeiramente positiva para a cidade, já que 
existiram algumas restrições. Com relação aos visitantes, as percepções dos grupos 
não foram positivas e sobre os impactos para a cidade, foram considerados positivos 
os impactos econômicos, embora negativos, os impactos ambientais. Houve além, 
diferenças entre as percepções dos grupos moradores e trabalhadores diretos do 
turismo em algumas das variáveis estudadas, como será verificado. Tais 
informações, podem contribuir para o fomento de iniciativas de gestão mais 
adequadas e benéficas à cidade e a seus moradores. 

 
 

Palavras-chave: Impactos do turismo.População local. Sustentabilidade.  

                             Rio das Ostras-RJ 
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ABSTRACT 
 
 

The tourism has been internationally consolidated as one of the most striking socio- 
spatial phenomena since the mid-twentieth century. Around him, concerns arise 
regarding the sustainability of the planet because the practices of economic growth 
generated a context of degradation on a global level. Characteristics of the activity 
and the impacts it generates for companies, the tourism is identified as one of the 
vectors capable of balancing growth with economic development and stimulate more 
responsible social and environmental practices and compatible with the new 
demands for the survival of the planet. However, to make it´s possible is necessary to 
enhance the studies on tourism and its impacts on local people, that are directly 
involved and receiving pioneered the transformations brought by it. The main 
objective is to generate enough information to create sustainable and consistent 
practices to serve the needs of all the people involved. This research was therefore 
to study the residents and tourism workers´ perceptions of the tourism impacts on the 
social, environmental, cultural, political and economic scales in Rio das Ostras, 
municipal district of Rio de Janeiro, which has tourism declared as a main economic 
motivation and socio-environmental concern stated in their policy development. For 
this purpose a survey was conducted that aimed to capture the attitudes of residents 
regarding tourism in their city, their perception of the impacts cited, and their attitudes 
to inbound tourism. The results, worked with the aid of SPSS software, showed that 
the groups chosen consider the activity slightly positive for the city, since there were 
some restrictions. With respect to visitors' perceptions of the groups were not positive 
and the potential impacts to the city, were considered positive economic impacts, 
although negative environmental impacts. There were also differences between the 
perceptions of residents and groups tourism direct workers in some of the variables 
studied, as will be verified. These results may contribute to the promotion of manage 
initiatives more appropriate and beneficial to the city and its residents. 

 
 

Keywords: Tourism’s impacts. Local population. Sustainability. Rio das Ostras-RJ 
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1  INTRODUÇÃO  

 

 

Ao se aprofundar nos estudos do Turismo, verifica-se que as transformações 

advindas do fenômeno, chamadas aqui de impactos, ainda são pouco avaliadas a 

partir da ótica dos moradores e trabalhadores do Turismo, agentes ligados ora direta 

ora indiretamente com a atividade e constituintes fundamentais do fenômeno. 

(ANTUNES, 2006). Rennó e Teixeira (2007), transmitem uma visão positiva, no 

entanto, ao citar que nesta última década, houve proliferação maior de estudos que 

abordam estes agentes.  

Segundo Beni (2006), a análise da percepção destes agentes é relevante 

para a proposição de políticas de desenvolvimento condizentes com as múltiplas e 

diversificadas nuances locais onde o mesmo se instaura o que poderá inclusive vir a 

contribuir em longo prazo, para os ideais da sustentabilidade (HALL, 2004), 

paradoxo mundial (SANTOS, 1994), cuja discussão permeia e é permeada pelo 

Turismo, inclusive devido a grande importância que a atividade adquiriu para a 

sociedade mundial, já em meados do século XX (TOMÉ, 2004), como será abordado 

a seguir. 

 Visando, portanto, compreender como são percebidos os impactos do 

fenômeno turístico pelos moradores e trabalhadores diretos do Turismo, foi 

desenvolvida uma pesquisa do tipo survey com aplicação no município de Rio das 

Ostras, Estado do Rio de Janeiro que possui como principal motivação econômica o 

Turismo. As pesquisas objetivam obter informações que possam contribuir para a 
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formatação de práticas de gestão adequadas aos interesses locais e da 

sustentabilidade, assim como estimular para novos estudos. 

O tema foi amadurecido no decorrer da graduação graças a interesses nos 

campos de estudos da sustentabilidade e marketing, além da percepção de que 

determinados grupos bastante citados em diversas temáticas do Turismo, não eram, 

no entanto, alvo de observações acadêmicas mais profundas, observando assim 

uma lacuna e simultaneamente uma oportunidade para pesquisas. Com a motivação 

por este entendimento e pela possibilidade de contribuir para o assunto, sendo 

através de proposição de metodologias ou pela prestação de informações adicionais 

a respeito de dada realidade, foi dado prosseguimento ao trabalho. 

Após estudos do livro Políticas e Planejamento de Turismo no Brasil, (BENI, 

2006) foram verificadas os seguintes pressupostos: (A) o desenvolvimento do 

Turismo aumenta os impactos, e isto torna os moradores menos favoráveis à 

atividade; (B) a relação entre os residentes e os visitantes é uma troca entre custos 

e benefícios, tendo os moradores uma atitude positiva ou negativa em relação ao 

Turismo, dependendo do resultado final dessa relação e; (C) os residentes 

perceberiam o impacto econômico como positivo, enquanto os impactos 

socioculturais, legal e ambiental como negativos ou neutros.  Isto poderia 

explicar os resultados que demonstram que o ganho econômico advindo do Turismo 

tem melhor poder para prever o comportamento dos residentes que os impactos 

negativos. 

Assim, foram formuladas as questões-problema: Como os grupos estudados 

percebem a forma como o Turismo é realizado em Rio das Ostras? Como percebem 

os impactos do Turismo e os benefícios da atividade sob as óticas econômica, 

social, ambiental, cultural e política? O que percebem os grupos estudados sobre os 

visitantes de Rio das Ostras? Para responder a estas questões, uma survey foi 

desenvolvida a partir de estudos anteriores, citados no decorrer do trabalho.  

Objetivando assim fundamentar as questões postas acima, este trabalho 

dividiu-se em cinco capítulos, sendo eles: a introdução, o referencial bibliográfico, a 

metodologia da pesquisa, os resultados obtidos e as conclusões do estudo, 

conforme descritos abaixo. 

O referencial bibliográfico, capítulo 2, aborda os aspectos referentes aos 

impactos e aos agentes sociais explícitos anteriormente, contextualizando o 
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momento em que o Turismo tornou-se um fenômeno capaz de provocar efeitos mais 

transformadores na sociedade e a relevância destes impactos para a população 

local. 

O capítulo 3 trata da metodologia da pesquisa, descrevendo o tipo de 

pesquisa – uma survey de amostra não probabilística, e com tratamento dos dados 

feito no software estatístico, SPSS. Finalizando este capítulo, a contextualização do 

campo de estudos escolhido, o município de Rio das Ostras. 

Os resultados deste trabalho, por sua vez, são demonstrados no capítulo 4, 

com a caracterização da amostra em questão, que totaliza 207 indivíduos, a 

percepção dos impactos pelos agentes escolhidos e suas atitudes com relação ao 

Turismo e aos turistas da cidade. 

Por fim, o capítulo 5 reúne as conclusões deste estudo, pontuando 

implicações teóricas e gerenciais pertinentes, descrevendo as limitações da 

pesquisa e fornecendo sugestões para futuras pesquisas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Na revisão de literatura serão abordados os dois assuntos que norteiam este 

estudo: os impactos do Turismo, com uma importante contextualização histórica; e 

por último, os agentes que pertencem ao interesse deste trabalho, os residentes e 

trabalhadores diretos do Turismo. 

 

2.1 TURISMO E SEUS IMPACTOS 

 

O homem, por suas próprias características e necessidades, tem a 

capacidade de gerar transformações em seu meio. Isto é facilmente verificado no 

decorrer de seu processo evolutivo, com todas as suas criações que vieram a 

formatar a sociedade tal como a conhecemos hoje. Neste desenrolar, no entanto, 

alguns de seus feitos promoveram mudanças de maneira mais rápida e intensa, 

causando como conseqüência, reações mais significativamente profundas nesta 

mesma sociedade por ele constituída.  

Na sociedade do século XX e inicio do século XXI, o Turismo é um destes 

feitos; “vem sendo apontado como um dos fenômenos mais marcantes” (CARMO, 

2006, p.22), pois, “repercute tremendamente na economia dos países e das regiões 

nas quais se desenvolve, ainda que sua importância tenha intensidades diferentes 

conforme o dinamismo e a diversificação da economia [...],seja a economia local, 

regional ou nacional.” (OMT, 2001, p.201). 

 

Turismo é o estudo do homem longe de seu local de residência, da indústria 
que satisfaz suas necessidades, e dos impactos que ambos, ele e a 
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indústria geram sobre os ambientes físico, econômic o e sociocultural 
da área receptora [grifo próprio].(JAFAR JAFARI apud BENI, 2004 p.36)  

 

Intensificado no contexto do capitalismo moderno e inserido como uma das 

atividades que fundamentam a globalização (RODRIGUES, 2006), o Turismo 

materializa as contradições que desse modelo socioeconômico advém 

(CORIOLANO, 2006). Se por um lado, pode caracterizar-se como um fenômeno 

sócio, econômico e cultural benéfico para os agentes dele constituintes e para as 

localidades dele participantes, por outro pode contribuir para a intensificação de 

mazelas em todas estas órbitas, tensões socioculturais, dependência econômica, 

degradação ambiental. Knafou (1999) já dizia que o Turismo transforma espaços e 

esta transformação é territorialmente significativa. Sua importância é inclusive 

lembrada quando se discute o atual paradigma pelo qual passa a sociedade 

contemporânea, o da sustentabilidade, sendo apontado como uma das atividades, 

que, por seu poder de penetração e influência, se trabalhado de maneira coerente, 

poderá contribuir para estimular seus ideais (OMT, 2005). 

As contribuições descritas acima, ora positivas ora negativas, serão 

trabalhadas aqui como impactos, que, como demonstrados no decorrer do trabalho, 

são exeqüíveis em diferentes dimensões - econômica, social, cultural, ambiental, 

política - e em diferentes intensidades dependendo das particularidades do contexto 

onde se manifestam; fator relevante quando tratamos do Turismo, um fenômeno 

inerentemente amplo e composto por relações complexas, como será visto a seguir. 

Cabe anteriormente, porém, contextualizar sucintamente o momento a partir 

do qual o Turismo se torna uma atividade e mais, um fenômeno, capaz de provocar 

impactos de maneira intensa e transformadora na sociedade, o Turismo moderno, 

explicitado a seguir. 

 

2.1.1 Turismo Moderno e Sustentabilidade 

 

O Turismo não é um fenômeno iniciado no século XX, mas neste momento, é 

intensificado e consolidado em escala global, sendo considerado um fenômeno da 

modernidade (TOMÉ, 2004).  
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O Turismo moderno corresponde, [...], à modalidade do Turismo praticada a 
partir da metade do século XIX, originada com a intensificação do 
capitalismo industrial, particularmente na América do Norte e Europa, 
desenvolvendo-se até a metade do século XX. Antes, somente um grupo 
minoritário da população tinha acesso às viagens consideradas turísticas, 
pois eram poucos os que desfrutavam de recursos econômicos e tempo, 
disponíveis para isso. (TOMÉ, 2004 p.31) 

 

Ainda segundo Tomé (p.21), “em cada época o homem desenvolveu algum 

tipo de viagem de acordo com os meios materiais disponíveis, com seus 

conhecimentos adquiridos e as convicções em vigor”. Em 1841, porém, tem-se o 

marco da primeira excursão ferroviária de Thomas Cook, a primeira manifestação 

organizada do Turismo como atividade econômica. (LICKORISH; JENKINS, 2000). 

Dessa maneira, com as transformações socioeconômicas, tecnológicas e culturais 

por qual passava a sociedade do final do século XIX e inicio do XX, sendo uma das 

mais importantes no que cabe ao Turismo, a revolução nos transportes, o mesmo 

passa inclusive a ser uma atividade mais democratizada que antes e, portanto, mais 

impactante que suas manifestações anteriores.  É quando, já em meados do século 

XX tem-se o desenvolvimento do Turismo de massa. 

 

O período a partir de 1945, dos anos pós-guerra até o presente momento, 
representa [...], o período de “decolagem” do Turismo. Essa é uma era de 
revolução na tecnologia, de mudanças e desenvolvimento industrial em 
massa, resultando em uma aceleração quanto à criação de riquezas e ao 
escalonamento de rendas disponíveis. As mudanças de grande projeção no 
estilo de vida individual e na comunicação pessoal e em grupo provaram ser 
novos fatores na formação da sociedade. Além disso, a velocidade e a 
escala nas mudanças aumentaram significativamente. [...] Os avanços 
tecnológicos no transporte e em outras formas de comunicação reforçaram 
ainda mais os fatores econômicos que favorecerem a expansão do 
Turismo.[...] Durante este período, nos países industrializados, a população 
passou a viajar mais.(LICKORISH;JENKINS, 2000, p.22 e 23) 

 

A classe média dos países desenvolvidos, grande personagem deste cenário, 

passa a ter o Turismo como uma de suas maiores atividades, sendo motivada por 

alterações nas estruturas socioeconômicas de seus países, com disponibilidade de 

maior renda e tempo livre; o que, em conjunto com a disseminação de novas 

tecnologias, em particular nos transportes e na comunicação, e com as novas 

relações comerciais entre os diferentes mercados mundiais, (OMT, 2001) contribuiu 

para o aumento das distâncias percorridas nas viagens e, portanto, para uma nova 

maneira de exploração da atividade.  
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As viagens turísticas passaram a ser um imperativo social, devido a difusão 
de informações dos atrativos turísticos da época; da possibilidade de utilizar 
meios de transportes mais modernos, como trens e navios, a aparição dos 
agentes de viagens que passaram a organizar as viagens; o surgimento de 
órgãos públicos e privados para promover o Turismo, o acesso ao crédito, e 
o incremento dos serviços utilizados pela população e pelo Turismo (DE LA 
TORRE, 1992 apud TOMÉ, 2004) 

 

Essas mudanças nas características da demanda repercutiram 

predominantemente em alterações na oferta em diversos destinos do globo. Novas 

empresas passaram a atuar no Turismo e muitas precisaram se adaptar, um desafio 

para a criatividade, a atuação e as relações entre os agentes, inclusive entre órgãos 

públicos e privados, estimulando a criação de infra-estruturas mais apropriadas, 

criando e expandindo novos valores, desejos e necessidades, uma nova realidade a 

qual o mundo passava a ser inserida. (LICKORISH; JENKINS, 2000).  

É neste momento que, visto como atividade de massa, o Turismo ganha 

maior importância econômica, passando a ser observado como setor. Segundo 

Knafou (1999), o Turismo de massa corresponde a uma grande quantidade de 

turistas em um espaço limitado, o que irá corresponder a uma transformação intensa 

e genérica. Analisado assim como causador e intensificador de transformações 

negativas e positivas para a sociedade e seu meio, o Turismo ganha uma 

importância sócio-espacial, passando a ser observado como fenômeno sócio-

espacial complexo contemporâneo (FRATUCCI, 2009). 

 

Nesse sentido, foge-se daquela perspectiva de Turismo como mercadoria e 
passa-se a vê-lo como um fenômeno social no qual a sociabilidade e a 
cultura conduzem a um campo de aprendizado e de experiências que 
podem levar á união e não ao desequilíbrio, tão comum no modelo turístico 
fordista1, no qual, entre os muitos desequilíbrios possíveis, está o modelo de 
tensão cultural e social entre turistas, planejadores e anfitriões (DONAIRE, 
1998) 

 

A partir daí, os impactos resultantes do Turismo se tornam mais expressivos 

para a sociedade. Interessante notar além, que é inclusive neste momento, que os 

impactos do sistema socioeconômico que embasa o Turismo, o capitalismo, para o 

planeta, passam a ser criticados com mais veemência pela sociedade. Não à toa, no 

século XX, se iniciaram as discussões em caráter global sobre os rumos que o 
                                                           
1
 Turismo fordista: em outras palavras o chamado turismo de massa, sendo inserido na ótica da produção 

capitalista notadamente intensificada no século XX. (RODRIGUES, 2006) 
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planeta deveria tomar para diminuir a exploração dos recursos naturais e a emissão 

de poluentes na atmosfera. As discussões sobre reciclagem de materiais, consumo 

consciente dos recursos naturais, diminuição de poluições, desmatamento e outras 

tantas referentes à manutenção dos recursos naturais do planeta e inclusive a vida, 

começaram a aflorar. Como exemplos expressivos deste momento, estão: a 

Conferência de Estocolmo em 1972, a primeira conferência mundial para discutir 

sobre as relações entre homem e seu meio (DIAS, 2003), o Protocolo de Montreal2 - 

1987, o Protocolo de Quioto3 -1997. e a que será discutida mais aprofundadamente, 

a Comissão Mundial sobre o meio Ambiente e Desenvolvimento, gerando o 

chamado Relatório Brutland  - 1987, documentos estes advindos de conferências 

realizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

Começa-se a perceber no século XX, que 

 

o modelo atual de desenvolvimento é autodestrutivo e as diversas iniciativas 
para modificar este quadro não têm sido suficientemente efetivas para 
reverter o processo de deterioração global. Enquanto isso, a pressão sobre 
a integridade ecológica e a saúde humana continua aumentando. 
(BELLEN, 2003, p.72) 

 

Buscando soluções para este quadro, as discussões a cerca do que se 

convencionou chamar de sustentabilidade se acaloraram, promovendo 

possibilidades para uma mudança nos atuais paradigmas da sociedade.  

De acordo com o Relatório Brutland4 apud Hall (1987, p.20), apontado acima, 

sustentabilidade “é aquilo que atende as necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as próprias 

necessidades”, neste conceito, convencionou-se ainda chamar de desenvolvimento 

sustentável, “o processo que permite o desenvolvimento sem degradar ou esgotar 

os recursos que tornam possíveis o mesmo desenvolvimento” (OMT, 2001, p.201). 

                                                           
2
 Comprometimento de países signatários para a substituição das substâncias que atingiam a camada de 

ozônio, reduzindo-a. (DIAS, 2003) 
3
 Tratado internacional com compromissos mais rígidos para a redução da emissão dos gases que contribuíam 

para o aumento do efeito estufa. (Idem) 
4
 Reatório Brutland: Documento intitulado, Nosso Futuro Comum, criado pelas Comissão Mundial Sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, (CMMAD) mais conhecido como World Commission on Environment and 

Development (WCED) da ONU em 1987. (Idem) 
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Embora muitas vezes analisado puramente sob a ótica econômica, resultado de 

iniciar-se e, ainda muito recentemente, nesta sociedade de caráter “quantitativo”, o 

termo sustentabilidade direciona atenção intrínseca para todas as dimensões das 

relações humanas, englobando as óticas ambiental, social, cultural e política. O 

relatório da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD, 

1987) explicita esta questão claramente por meio de cinco pontos: 

 

(1) o conceito de planejamento holístico e a criação de estratégias; (2) a 
importância de preservar processos ecológicos essenciais; (3) a 
necessidade de proteger o patrimônio humano e a biodiversidade; (4) a 
necessidade de buscar um tipo de desenvolvimento que permita á 
produtividade ser sustentada no longo prazo para as gerações futuras; (5) a 
meta de atingir um melhor equilíbrio de justiça e oportunidades entre 
nações. (BRAMWEL ; LANE, 1993 apud HALL, 2004, p.21).  

 

Em linhas gerais, colaborar para sensibilizar a sociedade sobre a necessidade 

de chegar a um modelo de desenvolvimento que seja sustentável, é dizer, que seja 

economicamente viável, socialmente benéfica e ambientalmente responsável (OMT, 

2005). 

É neste paradoxo mundial que o Turismo se intensifica. Como se observa, 

seu crescimento está intimamente ligado a este momento histórico e suas 

contradições. Por um lado, se coloca como mais um filho do capitalismo explorando 

espaços. Por outro, insere-se como uma das principais alternativas para a 

introdução e disseminação dos métodos que corroboram para o desenvolvimento 

sustentável, 

não só por seu tamanho em termos de pessoas que viajam, de número de 
empregados ou quanto dinheiro leva até um certo destino; mas devido ao 
enorme impacto que exerce na vida das pessoas e nos locais em que elas 
vivem, e devido à forma pela qual ele é significativamente influenciado pelo 
mundo que o rodeia. (HALL, 2004, p. 17)  

 

Vale ressaltar aqui a diferença existente nas relações Sustentabilidade no 

Turismo e Turismo na Sustentabilidade. Sobre a primeira, Beni explicita: 

 

Considerando-se o fato de que a não sustentabilidade de fluxos turísticos 
para uma determinada localidade tem como conseqüência direta a 
insustentabilidade da atividade, nota-se que o alcance da dimensão 
mercadológica de sustentabilidade da atividade turística faz-se prioritário, 
sendo subsidiado pelo alcance de todas as outras dimensões. (BENI, 2006, 
p.119) 
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Knafou (1999) acrescenta que não se trata de trabalhar a sustentabilidade 

aplicada ao Turismo da maneira como o pode ser feito em outros setores, pois os 

recursos turísticos não são clássicos5 e sim extremamente heterogêneos, portanto, o 

fenômeno deve ser trabalhado levando-se em consideração estas especificidades, o 

que torna esta tarefa mais complexa. 

Já a importância do Turismo para o contexto da sustentabilidade, foco aqui 

trabalhado, coloca que, paradoxalmente, embora gerador ou intensificador de 

impactos negativos, se devidamente planejado e trabalhado dentro de limites 

apropriados, pode contribuir para a qualidade da troca entre os indivíduos, para a 

preservação ambiental e cultural de localidades, para a sinergia entre os diferentes 

agentes e para o bem estar econômico e social das populações não apenas 

residentes, mas de todo o entorno envolvido, ultrapassando os interesses restritos à 

própria atividade. 

 

Felizmente, quando o Turismo é planejado, levando-se em conta o meio 
ambiente e a população local, ele pode ser um fator importante na 
conservação do meio ambiente. (...) Igualmente importantes são o 
planejamento e o desenvolvimento do Turismo para conservar a herança 
cultural de uma região.(...) torna-se essencial manter o sentido histórico, 
cultural e de indenidade da população local do lugar em que se produz, 
efetivamente em desenvolvimento turístico, isso pode ser conseguido.(OMT, 
2001, p.257) 

 

Para que o planejamento seja eficaz, de maneira a provocar um 

direcionamento coerente e integrado para a sustentabilidade, uma das ações mais 

importantes deste processo é a identificação e avaliação destas transformações 

para os agentes nelas envolvidos e para os meios onde elas ocorrem e/ou se 

relacionam. No entanto, identificar, classificar, mensurar e avaliar as transformações 

do Turismo, não é uma tarefa fácil, pelas próprias características do fenômeno.  

                                                           
5 Os recursos turísticos não se tratam de matéria-prima transformada em outro bem para consumo e sim bens 

naturais e culturais utilizados “in natura” ou adaptados, mas de maneira a permitirem um uso contínuo. O seu 

consumo, considerando a palavra por sua natureza, neste caso, significaria o fim do bem e da própria atividade o 

que não faz sentido. (KNAFOU, 1999) 
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Em um sistema aberto e constituído por externalidades, (BENI, 2004) muitas 

destas mudanças, embora consideradas como advindas do Turismo, são na verdade 

conseqüências de outros setores que o sustentam.  

Os problemas surgem devido à heterogeneidade das atividades e produtos 

que constituem o Turismo e a falta de estatísticas confiáveis para o estudo 

detalhado do impacto dos serviços em geral e do Turismo, em seu mais amplo 

significado, nas economias dos países. [tradução própria] (ELÍAS; FERNÁNDEZ, 

LEGNINI, 2003) 

Como exemplo, o lançamento de esgotos sem tratamento por hotéis nos 

mares, gera um impacto ambiental negativo, que não é responsável diretamente 

pelo Turismo, mas sim pela má conduta deste estabelecimento, que é caracterizado 

como um dos principais equipamentos do Turismo. Por outro lado, muitas mudanças 

trazidas pelo Turismo, como o aumento do número de pessoas, podem ser ao 

mesmo tempo, consideradas como positivas e negativas, pois trazem como 

conseqüência o aumento de divisas para dado destino e/ou transtornos para seus 

moradores, como engarrafamentos e outros. Verifica-se neste caso ainda, que o que 

é beneficio para uns pode representar o problema de outros ou o que é relevante 

para alguns agentes, não ganha importância para outros. Segundo Fratucci, (2009) 

os gestores públicos, por exemplo, 

 

vêm se apropriando apenas do Turismo como atividade econômica, 
deixando de lado, total ou parcialmente, as outras dimensões do fenômeno 
sócio-espacial. Conseqüentemente, os estudos e as diretrizes políticas 
(públicas e privadas) resultantes abrangem unicamente as variáveis 
econômicas da atividade, não contemplando suas variáveis espaciais, 
culturais e sociais. O espaço é compreendido e citado apenas como suporte 
e matéria prima para a atividade econômica, tornando-se bastante visível a 
priorização, nas políticas do setor, dos interesses de apenas um dos 
agentes do Turismo, os empresários. Os demais agentes (turista, poder 
público, trabalhadores e comunidade receptora) não vêem seus interesses e 
necessidades contemplados diretamente, mesmo quando os discursos 
apontam para isso. (FRATUCCI, 2009, p.65) 

 

 Adicionado a isto, está a própria dificuldade de mensuração de certos 

impactos como os culturais, por exemplo, muitos de caráter qualitativo. Como 

verificar o grau de interferência cultural em dada comunidade para saber se seu 

patrimônio imaterial esta ou não sendo degradado? Ou o grau de influência que os 

turistas exercem sobre seus moradores e vice-versa? As dificuldades são presentes 
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mesmo quando se trata da mensuração de impactos econômicos, de caráter 

quantitativo e mais comumente avaliados:  

 

O consumo turístico, por exemplo, não se restringe a um particular setor 
produtivo e nem é, em sua maior parte, efetuado no local do entorno 
habitual dos consumidores. Apresenta complexas interfaces com outros 
setores de atividade, merecendo, por isso, um tratamento especial, que 
permita que se isole a contribuição do Turismo no resultado global de 
produção e do consumo da economia. (EMBRATUR, 1999, p.1) 

 

Infere-se daí que há, além disso, urgência na elaboração de indicadores 

confiáveis para a medição destes impactos, e que esta medição deve ter como 

fundamentos os princípios da sustentabilidade, um trabalho que vem sendo 

elaborado pela comunidade acadêmica do Turismo e de outras áreas e que ganha 

respaldo com a publicação do trabalho da Organização Mundial do Turismo (OMT), 

Indicadores de desarrolo sostenible para los destinos turísticos, publicado em 2005. 

Segundo a OMT (2005), os indicadores formam um conjunto de informações 

devidamente selecionadas na medição regular de efeitos pertinentes ao 

desenvolvimento do Turismo. Medem a existência e a gravidade de problemas 

atuais e indícios de problemas futuros, medem o risco e a necessidade de se criar 

ações futuras e meios para identificar e avaliar os resultados das ações. Em outras 

palavras, verificam: 

a) mudanças nas próprias estruturas do Turismo e fatores internos, b) 
mudanças nos fatores externos que afetam o Turismo e c) o impacto do 
Turismo. Para a elaboração dos indicadores de sustentabilidade é 
igualmente útil a informação quantitativa e a qualitativa. Geralmente, os 
indicadores são escolhidos a partir de um número de conjuntos de dados ou 
fontes de informação importantes para os principais problemas enfrentados 
pelos gestores turísticos. A utilização destes indicadores pode levar à 
adoção de medidas que antecipem e previnam situações indesejáveis (ou 
insustentáveis) nos destinos. [tradução própria] (OMT, 2005, p.5) 

 

A devida identificação dos impactos gerados pelo Turismo bem como sua 

mensuração são aspectos fundamentais para embasar políticas de desenvolvimento 

eficazes. Estas informações, “preparadas e direcionadas para a tomada de decisões 

em questões relacionadas à avaliação das políticas e programas de 

responsabilidade pública”, (BENI, 2006, p.145), estimulam inclusive a sinergia entre 

os setores e contribuem para uma gestão integrada, participativa e orientada para a 

sustentabilidade. 
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É preciso, então, identificar os impactos advindos da atividade turística e 

conhecer como se manifestam, analisando-os pelas dimensões econômica, social, 

cultural, ambiental e política. 

 

2.1.2 Impactos do Turismo 

 

“A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade” 

                                                                          3ª Lei de Newton 

 

 No estudo dos impactos do Turismo, embora alguns autores procurem dar a 

mesma atenção às diferentes dimensões em que eles se manifestam, muitos ainda 

focam suas análises na dimensão econômica, na qual os impactos são mais 

percebidos e como positivos devido aos lucros que representam (BENI, 2006) ou o 

fazem sob ao ponto de vista negativo,  situando-se  neste categoria os impactos 

socioculturais e ambientais (OMT, 2001). 

No entanto, dar a atenção devida para todas estas dimensões, dado o 

tamanho do fenômeno e suas especificidades, pode contribuir para reduzir o custo 

social, até mesmo os eliminar, além de potencializar os benefícios socioculturais e 

econômicos da atividade, o que deverá naturalmente, servir para um direcionamento 

e controle estratégico, pois do contrário, os impactos negativos podem sim 

predominar provocando o próprio, e em últimas análises, desmantelamento da 

atividade e do local onde se destina.  

Para fins didáticos, visando clarear esta discussão geralmente mesclada na 

literatura, será apresentada a seguir, uma tipologia elaborada pela autora e baseada 

na literatura, sobre os impactos do Turismo. 

 

2.1.2.1 Tipologia: Impactos do Turismo 

Com vistas a facilitar o entendimento e nortear mais claramente a discussão 

anterior, foi construído um modelo conceitual onde serão ilustrados tipos, definições 

e exemplos de impactos; sendo divididos em negativos e positivos, quantitativos e 

qualitativos, diretos, indiretos e induzidos, explicitados de acordo com as regiões que 
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os recebem, agentes envolvidos e inseridos nas dimensões econômica, social, 

cultural, ambiental e política; uma divisão que vem alinhar-se com o alcance do 

fenômeno, que requer dados de natureza econômica, social, cultural e ambiental, 

(LICKORISH; JENKINS, 2000) e vem a alinhar-se diretamente aos princípios da 

sustentabilidade, descritos anteriormente (Figura 1).  
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Impactos do Turismo: definições 

Impactos Definições Exemplos Autores estudados 

Quanto ao alcance  
 

BENI,2004 
 
 
 
 
 

BENI, 2006  
 
 
 
 
 
 

LEMOS, 2001 
 
 
 
 
 
 

LICKORISH;JENKINS, 
2000 

 
 
 
 
 
 

LAGE; MILONE,2001 
 
 
 
 
 
 
 

OMT, 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMT 2005 
 
 
 
 
 
 

 
 

KRIPENDORF,2001 
 
 

Diretos 
Respostas diretas do 

ambiente 

Aumento do número de 
empregos 

Indiretos 
Conseqüências dos 

impactos diretos 

Aumento da renda 

Induzidos 
Conseqüências dos 

anteriores 

Aceleração das mudanças 
sociais 

Quanto ao grau de aceitação 

Positivos Benéficos a comunidade  Aumento da preservação 
ambiental 

Negativos 
Causam custos à 

comunidade 
Aumento da poluição local 

Quanto à espacialidade 
Regiões 

receptoras 
Respostas nos destinos Dinamização econômica 

Regiões 

emissoras 

Respostas ocorridas em 

centros emissores 
Evasão de divisas 

Regiões de 

entorno 

Respostas em áreas que se 

inter-relacionam com o 

destino 

Melhoria econômica de 
empregados do setor do 

Turismo/potencialização de 
atrativos próximos 

Quanto aos agentes sociais  
Moradores  Respostas nos residentes Interferência cultural 

Trabalhadores  

Respostas nos empregados 

do setor residentes do 

destino ou não 

Diminuição de empregos 

Setor Público Respostas nos âmbitos 
governamentais 

Sinergia entre setores 
internos e externos 

Setor Privado Respostas no trade da 
cidade 

Aquecimento econômico 

Turistas Respostas nos visitantes 
Conhecimento de 

diversidades 
Quanto à mensuração  

Quantitativos Caráter objetivo  
% do aumento de 
estabelecimentos 

hoteleiros 

Qualitativos Caráter subjetivo 
Percepção dos residentes 

sobre os turistas 
Quanto às dimensões  

Econômica Alteração na economia da 
localidade 

Equilíbrio da balança de 
pagamentos de um país 

Social Alteração na qualidade de 
vida dos moradores 

Melhorias nas infra-
estruturas 

Cultural Alteração nos hábitos e 
costumes 

Estímulo ao patrimônio 
histórico 

Política Alterações nas políticas 
locais 

Criação de planos de 
desenvolvimento turístico 

Ambiental Alterações nas estruturas 
ambientais 

Aumento da preservação 
de áreas verdes, mares e 

rios. 
Figura 1: Modelo didático conceitual a respeito dos impactos do Turismo. 
Fonte: Elaboração própria 
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Pode-se observar na figura 1, que os tipos de impactos não são excludentes. 

Na verdade, eles complementam-se formando um conjunto de informações 

concisas. Por exemplo, as melhorias nas infra-estruturas de dado destino, são 

caracterizadas como um impacto social quantitativo , a medida que são 

mensuráveis a quantidade de obras e beneficiados por estas melhorias, atingem 

uma série de agentes sociais , neste caso, todos os descritos acima e inclusive 

moradores de regiões de entorno em suas relações com este destino, e representam 

um benefício, ou seja um impacto positivo e induzido  do Turismo, (induzido pois 

advém de um impacto direto - aumento da população da cidade, por mais que 

temporária, e de um impacto indireto, necessidade de ampliação de serviços 

públicos), e que ocorre em um destino, ou seja, na área receptora .  

Um impacto, por sua vez, poderá gerar outros impactos, como uma melhoria 

da qualidade de vida da população deste destino, outro impacto positivo e 

induzido.  Verifica-se aí que muitos impactos multiplicam-se  por sua vez em outros 

que podem possuir diversas destas classificações dependendo de seus contextos, é 

o que se chama de efeito multiplicador do Turismo, geralmente discutido sob o 

ponto de vista econômico.(BENI, 2004) 

Aliando-se a esta questão, verifica-se que diversos são os contextos que 

influenciam na intensidade e em muitas vezes na própria existência destes impactos, 

é o que será demonstrado a seguir. 

 

2.1.2.2 Fatores que Influenciam na Existência e na Intensidade dos Impactos do 

Turismo 

 

Como descrito anteriormente, diversos são os impactos que o Turismo pode 

representar para os destinos, seu entorno, e os agentes envolvidos em seu sistema. 

Certos impactos também podem gerar outros impactos. Nesta questão a literatura 

demonstra uma grande variedade de situações. Antes de aprofundar esta questão, 

no entanto, torna-se necessário discorrer sobre alguns aspectos inerentes á 

complexidade do Turismo e que determinam a intensidade que estes impactos 

ocorrem ou mesmo a sua manifestação, estes aspectos serão chamados de fatores 

que influenciam a existência e a intensidade dos impactos do Turismo. Como 
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ressaltam Elías, Fernández e Legnini, (2003 s.p.), “o impacto do Turismo é bastante 

diferente em função do nível de desenvolvimento do país em questão, entre outras 

muitas razões pelas diferentes infra-estruturas físicas, diferentes sistemas legais, 

níveis econômicos ou socioculturais.” [Tradução própria] 

Sabe-se que os destinos turísticos não são homogêneos, como não é 

homogênea a comunidade que os ocupa ou os visitantes que por ele passam. 

(KRIPENDORF, 2001). Cada destino esta inserido em um contexto socioeconômico 

e cultural diferenciado, estando alguns em países considerados desenvolvidos, em 

países em desenvolvimento ou ainda outros em economias extremamente 

atrasadas, isto sem contar das diferenças socioeconômicas e culturais internas a 

cada uma destas realidades. A comunidade residente pode apresentar diferenças 

muito significativas dos visitantes como o próprio idioma, costumes e religiões, 

práticas de consumo, podendo ser mais ou menos sensível a interferências 

externas. As características da demanda também podem significar impactos 

diferentes, o destino pode estar ainda sendo descoberto ou já em grau de saturação, 

com altos níveis de degradações diversas. Portanto é imprudente falar de impactos 

de maneira genérica, pois eles acontecem de diferentes maneiras devido às 

diferentes realidades que os recebem.  

 

O Turismo tende a ser localizado e, com isso, os impactos tendem a ser 
inicialmente localizados. Se os impactos provocam mudanças, e se essas 
mudanças se espalham pela sociedade, isso será influenciado por uma 
vasta gama de fatores, tais como o tamanho do país, a difusão geral da 
atividade do Turismo e as crenças religiosas e culturais básicas. 
(LICKORISH;JENKINS, 2000, p. 205) 

  

A figura 2 exemplifica estes fatores destacando suas categorias: os fatores 

que influenciam a existência e a intensidade dos impactos do Turismo partindo das 

regiões emissoras e receptoras, além das características da demanda e dos 

residentes locais.   
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Fase do ciclo de vida dos destinos

Política de Turismo

Capacidade de carga total dos destinos

 - Países em desenvolvimento

Características do receptores - residentes

Fases da relação vistante - residente

 - Países desenvolvidos

Características da demanda

Fatores que influenciam a existência e a intensidad e dos impactos do turismo

Regiões emissoras e receptoras

 - Sazonalidade

Grau de desenvolvimento de países

Efeito demonstração

 - Procedência (Internacional/Nacional)

 - Perfil

Visitantes e Residentes 

 
Figura 2: Exemplificação dos fatores que determinam a existência dos impactos do Turismo. 
Fonte: Elaboração própria 
 

 

2.1.2.3 Regiões Emissoras e Receptoras 

A literatura costuma pontuar em maior número os impactos do Turismo 

ocorridos nos destinos. No entanto, os impactos são também sentidos nas regiões 

emissoras. Na seção 2.2 (Impactos Econômicos, Sociais, Culturais, Ambientais e 

Políticos) serão demonstrados alguns exemplos além dos autores que os citam. Dos 

exemplos pode-se adiantar: evasão de divisas (econômico); emigração de pessoas 

e mão de obra especializada (social), promoção de novos valores trazidos pelos 

locais após viagens (cultural), dentre outros.  

A seguir serão explicitados os fatores que podem influenciar a existência e a 

intensidade dos impactos em ambos os casos descritos. 

 

Grau de desenvolvimento 

- Países desenvolvidos: os países desenvolvidos - geralmente com economias mais 

diversificadas - tanto são os que mais emitem turistas quanto os que mais recebem 

(LICKORISH;JENKINS, 2000). Quando estes são os emissores, em termos 

econômicos, a saída da moeda não chega a provocar grandes efeitos já que 

possuem uma moeda forte e reservas, além é claro, do equilíbrio gerado pela 

entrada de divisas dos turistas internacionais, na posição de receptores. (OMT, 

2001) Nestes, o perfil sociocultural dos residentes se apresenta de maneira 

diferenciada, seus valores e estruturas culturais são mais enraizadas e preservadas, 
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a proteção de bens culturais e ambientais se dá de maneira mais rígida, a população 

é assim, menos sensível à interferências externas, nestes, há um entendimento 

maior de que a convivência pode facilitar a coesão do grupo, sendo os usos do 

patrimônio mais compatíveis com a forma, sem que para isso seja necessário 

subvertê-lo (YÁZIGI, 2009). Portanto, a possibilidade da troca ser culturalmente 

positiva neste caso, é maior.  

- Países em desenvolvimento: aqui os impactos podem ser mais significativos. 

Contrariamente aos países desenvolvidos, a emissão de pessoas provoca a saída 

de uma moeda já escassa, podendo provocar a produtividade interna. Na posição de 

receptores, no entanto, “a rápida injeção de divisas que supõem o gasto turístico e 

os investimentos estrangeiros têm nesses países efeitos mais significativos [...], 

podem contribuir com as divisas necessárias para impulsionar o desenvolvimento 

econômico” (OMT, 2001, p. 201). Por outro lado, as fragilidades socioeconômicas e 

culturais da população podem não garantir um melhor aproveitamento destes 

ganhos. Sabe-se que, 

os países em desenvolvimento caracterizam-se, normalmente, por baixos 
níveis de renda repartida desigualmente, altos índices de desemprego, 
baixo desenvolvimento industrial pela escassa demanda nacional de bens 
de consumo, grande dependência da agricultura para as exportações e alta 
participação estrangeira na propriedade das empresas manufaturadas e de 
serviços6.  

 

O Turismo nestes casos pode ser um “elemento modificador importante” 

(LICKORISH; JENKINS, 2000, p.106), gerando dependência econômica e, portanto, 

maior sensibilidade as suas variações. Em casos de crises internacionais, por 

exemplo, a diminuição da entrada de divisas, não tendo o país outras opções 

econômicas que o sustentem ou, não sendo o Turismo interno favorecido, as 

conseqüências podem ser desastrosas. Aliando-se a isto, esta a própria proteção de 

bens tanto culturais e naturais que ainda se dá, quando se dá, de maneira defasada 

(OMT, 2001). Em países em desenvolvimento “o Turismo é um conceito abstrato 

para muitos residentes” (LICKORISH; JENKINS, 2000). Nestes, os impactos do 

Turismo podem ser mais agressivos e negativos, “em geral, essa atitude será mais 

evidente quanto maiores forem as diferenças econômicas entre turistas e 

                                                           
6
 ibidem 
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moradores” (OMT, p.220), o que pode provocar a aceleração das tensões sociais, 

aumentar a criminalidade, a prostituição e tantos outros problemas.  

 

Capacidade de carga total dos destinos 

 

Quando os limites de exploração de dadas espacialidades não são 

respeitados, tensões irão surgir, sendo elas sociais, ambientais, econômicas ou 

culturais. (BENI, 2006) 

O conceito de capacidade de carga total de um destino pode ser definido 

como “o máximo uso que se pode fazer dele sem que se causem efeitos negativos 

sobre seus próprios recursos biológicos, sem reduzir a satisfação dos visitantes ou 

sem que se produza efeito adverso sobre a sociedade receptora, a economia ou a 

cultura da área.” (OMT, 2001, p.248) Este conceito está diretamente ligado ao 

conceito de sustentabilidade e insere os demais conceitos, os de capacidade de 

carga ecológica, social, do turista e econômica. A figura 3 expõe uma adaptação das 

definições da (OMT, 2001, p.215) para tais conceitos: 

 

Capacidade de Carga 

Total (CCT)
Nível máximo para garantir a satisfação do visitante.

Nível da atividade econômica compátivel com o 

equilíbrio entre os benefícios econômicos que 

proporciona o turismo, e os impactos negativos que a 

atividade turística gera sobre as economias locais.

Capacidade de Carga Economica 

(CCE)

Número máximo de visitantes para que se assegure a 

preservação dos recursos naturais.

Capacidade de Carga Social (CCS)
Nível máximo de atividade turística, para que não se 

produza um efeito negativo na comunidade.

Capacidade de Carga Ecológica (CCE)

Capacidade de Carga do Turista ou 

capacidade de carga psicologica do 

turista (CCT)

 
Figura 3: Exemplificação da Capacidade de Carga Total 
Fonte:  Elaboração própria 
 

Importante ressaltar que a capacidade de carga é ainda um conceito subjetivo 

em muitos dos casos. Esta noção está intimamente ligada ao estabelecimento 

destes níveis máximos dentro de cada uma das dimensões e que por sua vez, estão 

limitados por outros fatores do meio ambiente, definidos por Williams e Gill (1994 

apud OMT, 2001, p.249) como fatores que limitam a capacidade de carga, outras 
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impostas pelos próprios sistemas ecológicos, pela experiência dos visitantes, por 

outros fatores físicos, pela experiência dos moradores, pelos agentes públicos e 

pelas próprias questões econômicas do local.(idem). Sem a definição destas 

questões não se avança na mensuração destes impactos. 

 

Fase do ciclo de vida dos destinos e fases da relação visitantes-moradores 

 

Estes itens embora sejam divididos aqui em categorias diferentes, possuem 

extrema relação.  

Butler, em 1989, (apud BENI, 1998) elabora um modelo de compreensão do 

ciclo de vida de destinos. Este modelo vem a ilustrar, em conjunto com o Irridex - 

índice de irritação dos moradores, elaborado por Doxey (1975 apud LAGE; MILONE, 

2001), como o grau de desenvolvimento turístico vem a apresentar repercussões no 

comportamento dos moradores. Como o modelo de Butler apresentado por Beni em 

1998 (apud PETROCCHI, 2001) é uma atualização que vem a contribuir para este 

trabalho, torna-se importante para melhor visualização acadêmica, apresentá-los de 

maneira comparativa. (Figura 4) 

Irridex

Beni, 1998 Doxey, 1975

Turismo em 

potencialidade
Euforia

Os visitantes são aceitos com 

entusiasmo pelos moradores.

Início do processo 

produtivo

Expansão e 

desenvolvimento

Irritação

A comunidade começa a expressar 

dúvidas e a se aborrecer, começando a 

necessitar de compensações para aceitar 

a atividade.

Declínio Declínio Rejuvenescimento Antagonismo

Momento de extrema irritação, quando 

o turismo passa a ser a causa de todos os 

problemas do local.

Ressurgimento

Estagnação e decadência

Dissolução

Definição

Posteriormente os moradores 

acostumam-se com os turistas, que 

passam a ser estereotipados. O negócio 

do turismo é visto como lucrativo, existe 

a intensificação do contato formal.

Apatia

Paralisação

Consolidação

Equilíbrio, maturidade e 

saturação

Butler, 1989

Exploração

Compromisso

Desenvolvimento

Ciclo de vida

 
Figura 4: Ciclo de vida do Turismo  
Fonte:  Elaboração própria baseada em:BENI,1998; BUTLER,1989 apud OMT, 2001) e Irridex 
(Doxey, 1975 apud  LAGE; MILONE, 2001) 
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Beni (2006, p.81) coloca que “a relação entre os residentes e os visitantes é 

uma troca entre custos e benefícios, tendo os moradores uma atitude positiva ou 

negativa em relação ao Turismo, dependendo do resultado final dessa relação”.  A 

figura acima explicita esta questão claramente. No início a atividade é bem vinda, no 

entanto, quando estes benefícios já se tornam mais escassos, surge um 

descontentamento local. 

O ciclo de vida e as reações dos moradores a estas fases, são ao mesmo 

tempo efeitos de um Turismo não devidamente organizado, como podem gerar 

outros efeitos ainda mais danosos, como por exemplo, uma degradação total de 

possíveis potencialidades que o mesmo destino possa explorar ou a chance de se 

renovar, como o modelo de Beni propõe. 

 

Política de Turismo 

 

Dye (1992 apud HALL 2001 p.96) já dizia, “política é tudo que o governo 

decide fazer ou não.” Parte daí a idéia de que a atividade turística com ou sem um 

norteamento político irá trazer conseqüências para dada sociedade que a recebe e 

para os agentes que dela fazem parte. A diferença é que a escolha pelo não 

norteamento poderá significar impactos negativos mais danosos e irreversíveis como 

algumas das dimensões que serão descritas a seguir e que explicitam isto 

claramente, é o caso dos efeitos no meio ambiente e nas estruturas sociais. Sabe-se 

que a orientação e a efetivação de políticas que embasem planos e práticas no 

Turismo se constituem de extrema importância para controlar a atividade de forma a 

aumentar seus benefícios gerais (BENI, 2006). 

A existência de uma política turística, no entanto, não significa dizer que todos 

os problemas do Turismo em dada localidade serão resolvidos, que o Turismo não 

proporcionará impactos negativos, mas sim que esses poderão ser estruturalmente 

identificados e trabalhados com vistas a atender interesses de uma sociedade e a 

propiciar benefícios a ela mais genéricos, através de uma processo articulado de 

tomada de decisões que moverão planos e ações com resultados em um futuro 

esperado (HALL, 2001). 
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Este direcionamento estratégico por parte do governo tem sido, aliás, 

criticado, pois embora nas últimas décadas muitos destinos tenham apresentado 

seus planos de desenvolvimento turístico, sua aplicabilidade não tem sido 

demonstrada com a eficiência devida, promovendo descontentamentos sociais e um 

ceticismo com relação a sua intervenção no Turismo. No entanto, as falhas 

apresentadas pelo mercado no gerenciamento da atividade, ou mesmo seus 

interesses com vias prioritariamente econômicas acabam por oferecer os 

fundamentos para esta intervenção (BENI 2004; BENI 2006; HALL 2001). 

Cabe lembrar que, ao menos no Brasil, a criação de um órgão nacional com 

vistas a garantir o ordenamento da atividade, como o Ministério do Turismo, é 

recente, datando de 2003. Além disso, apesar das iniciativas que vinham a favorecer 

a atividade e a sociedade datarem de 1937, com a criação de órgãos de proteção de 

bens históricos e artísticos nacionais e as primeiras iniciativas de fiscalização de 

agências e venda de passagens (BENI, 2006), até 2003, as decisões políticas eram 

descentralizadas, já que eram feitas por diferentes órgãos, o que dificultava a ação 

de controle e fiscalização sobre o mercado ou mesmo a promoção de iniciativas 

focadas para o desenvolvimento estratégico do setor no país. Em seu livro Política e 

Planejamento do Turismo no Brasil, Beni (2006) apresenta uma cronologia 

interessante que serve para explicitar que desde 1937, uma série de intervenções 

foram feitas pelo governo criando órgãos e outras deliberações que influenciavam de 

forma ou de outra na atividade e, portanto em seus impactos. Mais quais eram os 

impactos políticos da atividade até este cenário, ainda não caracterizado pela ação 

governamental direta? Vale fazer aqui esta distinção, pois apesar do cenário 

diferenciado existente hoje, com a atividade orientada, em muitos níveis de governo, 

a falta de aplicabilidade dos planos de desenvolvimento criados refaz ou perpetua 

este cenário anterior e com isso seus impactos. Verificar estes impactos vem, 

inclusive a reforçar a importância do planejamento e mais, de sua efetiva 

aplicabilidade. 

Na seção sobre impactos políticos do Turismo serão apresentados os dois 

cenários descritos, ressaltando que a política é aqui abordada como uma variável 

independente, ou seja, que “impacto a política pública exerce na sociedade [o 

ambiente] e no sistema político” (HALL, 2001). 
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2.1.2.4 Visitantes e Residentes 

Com relação aos visitantes e residentes, existem determinadas características 

peculiares a estes grupos que podem também influenciar a existência e a 

intensidade dos impactos, além de fenômenos ocorrentes em sua relação.  

 

Características da demanda 

Procedência: A demanda internacional,  

tende a confrontar uma comunidade-anfitriã em vez de integrar-se a ela. 
Isso porque os turistas são visitantes que permanecem no local por um 
período e trazem consigo suas próprias normas culturais e padrões 
comportamentais. Em geral, não estão dispostos a mudar suas normas por 
uma curta temporada – e podem não ter a consciência de que essas 
normas são ofensivas e inaceitáveis para a comunidade-anfitriã. 
(LICKORISH; JENKINS, 2000, p.111) 

 

Isto já não representa um impacto tão significativo quando o Turismo é 

doméstico, pois as similaridades entre a demanda são maiores. Vale lembrar que 

esta não é uma generalização, pois estes fatores também recebem outras 

influências, por exemplo, do tipo de turista, demonstrado a seguir. 

 

Perfil 

 

O tipo de Turismo realizado em dado destino caracteriza o perfil dos turistas 

que visitam tal destino, de acordo com o segmento ao qual pertencem. O Turismo 

pode ser assim de massa ou estratificado. “Alguns autores argumentam, que 

dependendo do tipo de turista que visita a região, o impacto sociocultural será mais 

ou menos intenso, mais ou menos positivo” (OMT, 2001, p. 216). Ainda segundo a 

OMT, (2001 p. 215), os turistas de massa, em linhas gerais, “não tem interesse em 

se introduzirem na cultura da região visitada, mas pelo contrário, costumam formar 

guetos nos quais mantêm os costumes de suas origens e relacionam-se com 

indivíduos de sua nacionalidade.” Exemplificando, Lickorish e Jenkins (2000, p.112-

113) acrescentam que “alguns grupos de turistas são mais insensíveis às culturas 

locais do que outros.” Por outro lado, um Turismo realizado por jovens, grupos 
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geralmente mais flexíveis por serem mais dispostos a novas situações, pode “gerar 

vantagens a longo prazo, [...] na geração de uma maior compreensão das diferenças 

culturais,” por parte dos moradores. Existem ainda outros tipos de turistas que 

maximizam sua experiência nos destinos realizando trocas com as comunidades e 

procurando inserirem-se nas realidades locais.  

Plog (1974 apud RIGATTO, 2007) elaborou um modelo clássico que 

demonstra as especificidades da demanda e que vêm interferir, por exemplo, na 

intensidade das trocas culturais entre visitantes e moradores, demonstram as 

potencialidades dos gastos econômicos ou mesmo interferências ambientais que 

podem provocar nos destinos de acordo com suas preferências. (Figura 5) 

 

Psicocêntricos Alocêntricos 

Usam marcas conhecidas Experimentam novos produtos 

Território delimitado Explorador/pesquisador 

Senso de responsabilidade Assumem o controle 

Controlados Interessados/envolvidos 

Não são aventureiros Aventureiros 

Preferem destinos tradicionais  Preferem áreas não turísticas 

Preferem destinos mais desenvolvidos 
turisticamente 

Procuram por acomodações turísticas incluindo 
bons hotéis e restaurantes, não 

necessariamente modernos ou cadeias 
hoteleiras, mas com poucas características 

turísticas 

Preferem atmosfera familiar, com 
entretenimento para toda a família 

Apreciam relações sociais e comerciais com 
pessoas de diferentes culturais e nacionalidades 

Gosto por atividades banais 
Tem prazer pelo desconhecido e deleita-se com 

novas experiências 

Preferem comprar pacotes completos 
Adquirem pacotes básicos, com flexibilidade de 

horários e liberdade 

São pouco interessados por eventos e 
atividades da comunidade,  

Inquietos e curiosos com relação às pessoas e o 
mundo 

São mais passivos  Intelectualmente curiosos 

Procuram roteiros organizados, Espontaneidade nas viagens 

Hospedam-se em acomodações padronizadas Destinos pouco conhecidos 

Preferem retornar a lugares familiares Preferem grupos menores 

Figura 5: Exemplificação do perfil psicográfico dos turistas proposto por Plog, 1974 
Fonte: Adaptação própria de RIGATTO, 2007 
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Por meio da figura 6 a seguir, verifica-se que dentre as extremidades da 

curva, ou seja, os turistas alocêntricos e psicocêntricos, existe, e em maior 

quantidade, o turista conhecido como cêntrico: 

 

É o turista consumidor que tem na viagem uma maneira de adquirir status e 
de se diferenciar dentro do seu grupo social. O olhar do turista mesocêntrico 
é o olhar da sociedade de consumo e não mais o olhar romântico ou curioso 
do turista tradicional que desejava apenas fugir do seu cotidiano e recompor 
suas energias para o trabalho. (FRATUCCI, 2008, p.79) 

 

 

 

Figura 6: Perfil psicográfico dos turistas 
Fonte: PLOG, 1974 apud FRATUCCI, 2008 
 

 

 Fratucci (2008) acrescenta ainda que os perfis psicográficos propostos por 

Plog, não são imutáveis; “o mesmo turista pode apresentar características de tipos 

diferentes em uma mesma viagem ou, como é mais comum, comportar-se de 

maneira diferente a cada nova viagem”.  

Corroborando com este estudo, verifica-se assim que nem os próprios turistas 

(pessoas, antes de tudo) possuem características rígidas e as relações que estes 

agentes possuem com os demais oferecem alterações nos impactos resultantes. 
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Sazonalidade da demanda 

Este fator não causa apenas problemas para os gestores do Turismo, mas 

inclusive para os moradores e trabalhadores que vivem dele, na medida em que 

possuem suas vidas alteradas dependendo de fatores territoriais específicos, como 

o período considerado como alta ou baixa temporada de um destino, por exemplo.  

A demanda turística é temporária e muito sensível a variações ambientais 

como crises financeiras, por exemplo (BENI, 2001). Somando-se a isso, existem as 

próprias características do produto turístico: seus clientes não costumam ser fiéis. 

(BENI, 2004).  

Este conceito interliga-se ao de “ondas de ocupação”, defendido por 

Rodrigues (1997 apud VALVERDE, 2006), que coloca que o espaço turístico7 é 

“ditado pela moda ou produzido pelo consumo, ou seja, um determinado espaço 

poderá em um determinado momento ser atraente e em outro momento 

subseqüente, não.” 

 

Efeito demonstração 

No Turismo o efeito demonstração se dá pelo contato entre visitantes e 

moradores ocasionando efeitos diversos. Os impactos ocasionados por este efeito 

podem ser mais ou menos intensos, positivos ou negativos, 

 

é resultado de uma interação próxima de grupos divergentes de pessoas e 
se manifesta através de uma transformação de valore s. [grifo próprio]. 
Mais comumente, leva a mudanças nos valores sociais resultantes do 
aumento das expectativas por parte da população local, que passa a aspirar 
por padrões materiais e valores dos turistas. Naturalmente, a mudança nos 
valores sociais, leva a uma alteração nos valores políticos, às vezes com 
conseqüências desordenadas. Um declínio nos valores morais e religiosos 
também é comum e pode ser observado através do aumento da 
criminalidade. Não apenas as atitudes locais se modificam, mas também os 

                                                           
7Espaço Turístico: resultado das três formas distintas da incidência territorial do turismo: as áreas 
emissoras e as áreas receptoras (nós); e os corredores de deslocamento permanentes ou 
temporários (raios – ferrovias, rodovias ou redes rotas aéreas, redes de comunicação. (RODRIGUES, 
1997 apud FRATUCCI, 2009) 
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objetivos e oportunidades para a atividade criminal. [grifo próprio] 
(LICKORISH; JENKINS, 2000, p. 107) 

 

Como exemplo, não raro se observa um jovem residente com desejo de 

consumo de roupas “mais descoladas” como as roupas do jovem turista, assim como 

o jovem turista decide comprar roupas típicas locais, pois as considerou originais. 

Verifica-se que não é preciso um contato direto para que esta troca ocorra, basta o 

compartilhamento do mesmo espaço físico.  

Segundo Burns (2002, p.126) o efeito demonstração “pode ser percebido na 

mudança de valores, atitudes e linguagem ou, ainda,  nas alterações no 

vestuário, hábitos alimentares e demandas por bens de consumo”  [grifo 

próprio]. Vale aqui uma ressalva. 

O efeito demonstração é abordado algumas vezes como um impacto e em 

outros casos como o resultado da relação social que gerará por sua vez, impactos 

diversos. A OMT (2001) ora não se posiciona (p 216), ora se posiciona, colocando-o 

como impacto negativo (p. 223). Já Lickorish e Jenkins (2000) trabalham como 

impactos os resultados dessa interação. O conceito trabalhado aqui se embasará 

nas mudanças trazidas pelo efeito demonstração e não pelo efeito em si. A 

justificativa se dá inclusive pelo fato de que estes impactos representam mudanças 

culturais que podem ser mais ou menos permanentes em dada localidade, enquanto 

o efeito se dá como um traço da relação momentânea que motiva, a partir de certos 

determinantes psicológicos característicos locais, como o sentimento de 

inferioridade, por exemplo, a decisão individual ou em grupo de dadas mudanças. 

Outro fator que fundamenta esta argumentação é a própria decisão gerencial que 

deverá ser tomada por dadas localidades no momento da proposição de estratégias 

para conter estes impactos, se assim for o caso, o trabalho precisará ser feito na 

relação visitante-turista, e sim, embasando-se nas repercussões desta relação para 

a parte mais enfraquecida e suscetível a mudanças significativas como as 

populações locais. 

 

Características dos receptores – residentes 

Este subitem será discutido na próxima seção, no entanto cabe ressaltar aqui 

que a comunidade receptora pode ser mais ou menos sensível ao comportamento 
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dos turistas. Esta elasticidade depende de fatores socioeconômicos e culturais 

locais, como qualidade de vida local, nível de instrução da população, nível de 

influência de organismos como o setor público, privado e outros (OMT, 2001). 

 

2.2 IMPACTOS ECONÔMICOS, SOCIAS, CULTURAIS, AMBIENTAIS E 

POLÍTICOS 

 

Os impactos descritos a seguir podem ser verificados ora de maneira mais 

genérica, ora de maneira mais específica, dependendo da realidade que os recebe, 

como falado anteriormente. Cabe ressaltar inclusive, que os impactos não são aqui 

delimitados a um agente específico. Serão tratados como impactos passíveis pelo 

Turismo para as diferentes localidades e agentes sociais.  

Como os efeitos do Turismo não se processam apenas no nível econômico, 

havendo toda uma dinâmica de implicações que evidenciam suas várias dimensões, 

sejam elas sociais, políticas, culturais e psicológicas (PAIVA, 1995 apud RENNO; 

TEIXEIRA, 2007).e ambientais, esses serão descritos por meio de quadros por 

acreditar ser uma forma mais didática de explicitação. Nos quadros estarão os 

impactos, suas explicação e os autores que os citam. 

 

2.2.1 Impactos Econômicos 

 

Os impactos econômicos são os impactos mais percebidos e explorados, uma 

característica diretamente ligada aos interesses da sociedade que os desenvolveu, 

como discutido no início do capítulo. Contudo, são também mais perceptíveis porque 

demonstram-se mais a curto prazo e por serem mais facilmente mensuráveis que os 

demais, apesar de não possuírem ainda, métodos de medição já totalmente 

delineados e aceitos, (LICKORISH;JENKINS, 2000) sendo alvo de profundas 

discussões. Como colocam Eliás, Fernandéz e Legnini (2003); em particular no 

Turismo, é necessário citar a dificuldade de quantificar seu impacto econômico já 

que este setor afeta muitas atividades produtivas. Abaixo são explicitados os 

impactos econômicos positivos e sequencialmente, os negativos. (Figuras 7 e 8) 



42 
 

 

• Impactos econômicos positivos:  

Impactos econômicos positivos 

Geração de divisas 

Aumento da quantidade de dinheiro circulante nas 

localidades. 

 Autores:  BENI,2004 ; LEMOS, 2001; LICKORISH;JENKINS, 

2000; LAGE; MILONE,2001; OMT, 2001; 

Aumento da atividade 

empresarial 

Provocada pelo aumento da demanda de bens e serviços, não 

apenas inerentes ao Turismo, mas além, de outros que o 

servem de apoio. Também chamado de “efeitos nos 

negócios”. 

 Autores:  OMT, 2001; LICKORISH;JENKINS, 2000 

Geração de empregos 

O aumento da atividade empresarial estimulará a criação de 

novos empregos, cargos e funções.  

Autores: BENI,2004; BENI, 2006 ; LEMOS, 2001; 

LICKORISH;JENKINS, 2000; LAGE; MILONE,2001; OMT, 

2001;  

Distribuição de renda 

O aumento do número de empregos provocará uma maior 

distribuição destes ganhos salariais para maiores quantias da 

população. Isto aliando-se a maior circulação de dinheiro, 

estimula o consumo e todo um ciclo produtivo. 

Autores: BENI,2004; BENI, 2006 ; LEMOS, 2001; 

LICKORISH;JENKINS, 2000; LAGE; MILONE,2001; OMT, 

2001 

Contribuição para o Produto 

Interno Bruto  

PIB 

As divisas originadas pelo setor. 

Autores: BENI, 2006 ; LEMOS, 2001; LICKORISH;JENKINS, 

2000; LAGE; MILONE,2001; OMT, 2001; 

Contribuição para o equilíbrio da 

balança de pagamentos 

Por gerar divisas de maneira rápida 

Autores:  LEMOS, 2001; LICKORISH;JENKINS, 2000; LAGE; 

MILONE,2001; OMT, 2001; 

Efeito redistribuição 
Quando a renda advinda por turistas de países desenvolvidos 
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e deixada pelo Turismo em países em desenvolvimento. 

Autores:  LICKORISH;JENKINS, 2000 

Efeitos multiplicador e 

diversificação econômica 

A intensidade por meio do qual o dinheiro gasto pelos 

visitantes permanece na região de destinação para ser 

reciclado por meio da economia local.  

Autores : LAGE; MILONE,2001, OMT, 2001; 

LICKORISH;JENKINS, 2000 

Figura 7: Impactos econômicos positivos do Turismo 
Fonte: Elaboração própria 
 

A síntese dos impactos econômicos positivos é expressa pela própria 

definição de desenvolvimento econômico: “é o aumento do PIB per capita, 

acompanhado pela melhoria de vida da população e por alterações fundamentais na 

estrutura de sua economia” (LEMOS, 2001, p.143). Este conceito confunde-se com 

o de crescimento econômico, definido por sua vez que pelo aumento da capacidade 

produtiva da economia e, portanto, da produção de bens e serviços de determinado 

país ou região, sendo percebido pelo índice de crescimento anual no PIB (Produto 

Interno Bruto). (LEMOS, 2001) 

 

• Impactos econômicos negativos: 

 

Impactos econômicos negativos 

Inflação 

O Turismo onera espaços por torná-los mais escassos. Este 
valor não é repassado apenas para os turistas, mas inclusive 
para as populações que residem nestes destinos. Somando-
se a isto, como os turistas costumam ter um poder aquisitivo 
mais elevado com relação aos moradores, o comercio, para 
usufruir de lucros, aumenta seus preços. Esta realidade gera 
inflação, pois os moradores, que dividem os mesmos espaços 
e provedores de bens e serviços, precisam pagar mais caro 
pelo mesmo produto e sem muitas vezes, uma justificativa 
que os beneficie.  

 Autores:  BENI,2004; BENI, 2006; LEMOS, 2001; 

LICKORISH;JENKINS, 2000; LAGE; MILONE,2001; OMT, 

2001; 
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Fuga de benefícios econômicos 

Quando as divisas geradas pelo Turismo não ficam no local 

de geração das mesmas. 

Autores:  OMT, 2001; LICKORISH;JENKINS, 2000 

Flutuações das demandas 

turísticas 

A demanda turística é sazonal. Na baixa temporada ou em 

condições contextuais que fazem cair o número de visitantes 

de dado destino, os benefícios antes citados serão afetados, 

haverá uma redução do número de empregos e assim da 

produtividade induzida local.  

Autores: BENI,2004; BENI, 2006 ; LEMOS, 2001; 

LICKORISH;JENKINS, 2000; LAGE; MILONE,2001; OMT, 

2001;  

Distorções na economia local 

Quando a predominância da atividade turística gera espaços 

privilegiados em detrimento de outros, que por sua vez 

enfraquecem-se por perda de capital humano e produtivo. 

Como exemplo pode-se citar a diminuição da produção 

agrícola de dada região por perda de capital humano, migrado 

para as áreas turísticas. 

Autores: BENI,2004; BENI, 2006 ; LEMOS, 2001; 

LICKORISH;JENKINS, 2000; LAGE; MILONE,2001; OMT, 

2001 

Custos de oportunidade 

Não raro, o Turismo é visto como atividade responsável por 

salvar uma economia local. Nestes casos, perde-se a 

oportunidade de exploração de outros setores que talvez, 

sejam mais benéficos para a localidade à longo prazo e de 

maneira contínua. 

Autores: BENI, 2006 ; LEMOS, 2001; LICKORISH;JENKINS, 

2000; LAGE; MILONE,2001; OMT, 2001; 

Dependência das divisas 

geradas pelo Turismo 

Quando o setor se torna a única atividade econômica 

considerável. 

Autores:  LEMOS, 2001; LICKORISH;JENKINS, 2000; LAGE; 

MILONE,2001; OMT, 2001; 

Figura 8: Impactos econômicos negativos do Turismo 
Fonte: Elaboração própria 
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2.2.2  Impactos sociais do Turismo 

 

Em conjunto com os impactos culturais são os mais difíceis de serem 

analisados. As atenções a estes impactos costumam ser mais negligenciadas não 

apenas por falta de interesse de grupos sociais, mas também pela complexidade 

que exige seu aprofundamento. Por serem de características mais intangíveis, 

perceptíveis mais em longo prazo, no entanto mais cumulativas (LICKORISH; 

JENKINS, 2000), exigem pesquisas mais onerosas e que necessitam da 

participação de mais áreas das ciências humanas como a antropologia, sociologia, 

psicologia e outras (ANTUNES, 2006). Além disso, em conjunto com os impactos 

culturais, costumam ser mais analisados sob o ponto de vista negativo. (Beni 2006). 

Lickorish e Jenkins (2000) defendem que, 

 

até meados da década de 1970, grande parte dos estudos sobre o Turismo 
era concentrada na medição dos benefícios econômicos; pouca atenção era 
dada a uma característica fundamental do Turismo internacional – a 
interação entre turistas e a comunidade local. A partir da década de 1970, 
mais estudiosos e profissionais do Turismo passaram a dar mais atenção ao 
relacionamento entre os turistas e a população local, e principalmente aos 
efeitos não-econômicos induzidos por esse relacionamento.  

 

A importância da análise destes impactos se dá justamente pelo fomento à 

informação que possa ser utilizada por agentes como governos e organizações não 

governamentais (ONGs), a fim de reduzir as mazelas provenientes do Turismo ou 

mesmo potencializar as experiências positivas para todas as partes de encontro. 

A OMT (2001) define os impactos socioculturais na atividade turística como; 

“o resultado das relações sociais mantidas durante a estada dos visitantes, cuja 

intensidade e duração são afetadas por fatores espaciais e temporais restritos”. As 

figuras 9 e 10 explicitarão impactos sociais positivos (9) e em seguida, negativos 

(10). 

 

Impactos sociais positivos: 
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Impactos sociais positivos 

Melhoria das infra-estruturas 

locais 

Não apenas as infra-estruturas próprias da atividade turística, 

mas principalmente as melhorias que são por ela induzidas e 

realizados pelo setor público ou por parcerias entre este e o 

setor privado: melhorias em estradas, rodovias e 

pavimentação de ruas, saneamento e tratamento de esgoto, 

iluminação, limpeza, saúde e segurança pública, otimização e 

inovação de redes de comunicação, chegada de novas filiais 

financeiras. Espaços de lazer também são aprimorados 

Autores:  BENI,2004; BENI, 2006; LICKORISH;JENKINS, 

2000; OMT, 2001; ANTUNES, 2006 

Novas perspectivas sociais 

 

O que pode ser sentido com o aumento do desenvolvimento 

econômico e cultural. O Turismo pode fazer com que a 

população de dado local se mantenha em dada localidade 

frente a problemas econômicos, quando este se torna uma 

opção econômica viável. Há o fortalecimento da auto-estima 

da população. 

Autores:  BENI, 2004; LICKORISH;JENKINS, 2000 

Possibilidade de mobilidade 

social 

 

Outro impacto induzido do desenvolvimento econômico, a 

ascensão da população a estratos sociais mais elevados. 

Autores:  BENI, 2004; OMT, 2001 

Integração e incremento da 

consciência social 

 

 O Turismo pode integrar a população por meio do estímulo a 

criatividade, pela retomada de valores e consciência local. 

Autores:  BENI, 2004 

Figura 9: Impactos sociais positivos do Turismo 
Fonte: Elaboração própria 

 

A síntese dos impactos sociais positivos pode ser traduzida pela melhoria do 

bem estar social dos agentes e localidades envolvidas (LEMOS, 2001) o que se dá 

com a efetivação dos impactos descritos acima. Segundo a OMT (2001), de forma 

induzida, há o aumento do nível local uma vez que a população modifica seu 

comportamento de consumo, aumentando o leque de suas necessidades e 

acelerando as mudanças sociais. 
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• Impactos sociais negativos: 

Impactos sociais negativos 

Migração descontrolada 

Movimento de saída (emigração) e/ou entrada (imigração) 

permanente de pessoas em regiões emissoras ou receptoras. 

Autores:  BENI, 2006; FRATUCCI, 2008 

Crescimento 

descontrolado de cidades 

Esta migração pode não ser acompanhada por mudanças 

estruturais, ou simplesmente superar a capacidade desejada, 

causando inchaço urbano ou um crescimento não planejado. 

Autores:  BENI, 2006; FRATUCCI, 2008 

Intensificação de segregação 

espacial 

Os chamados não-lugares (AUGÉ, 2004 apud FRATUCCI, 

2000) ou ainda as bolhas ecológicas, (COHEN apud 

LICKORISH;JENKINS, 2000 p.106), espaços criados com o 

objetivo da preservação de padrões ocidentais de consumo e 

que não correspondem aos padrões socioculturais e 

econômicos do destino, são já grandes exemplos de 

segregação de espaços, em contraposição àqueles 

desprivilegiados dos recursos provenientes do Turismo, como 

as regiões mais de interior, excluídas do processo de inserção 

turística e que não recebem por vezes, nem a infra-estrutura 

necessária mínima para atendimento das necessidades da 

população. 

Autor: FRATUCCI, 2008; LICKORISH;JENKINS, 2000; 

Tensão, mazelas sociais e 

desintegração local: 

Congestionamentos, filas em serviços, superlotação de 

espaços de lazer, segregação de grupos que não ganham 

benefícios do Turismo, aumento de criminalidade, prostituição, 

exploração do sexo, xenofobia, todos estes fatores podem 

gerar um stress local ou ser resultado de, e assim, possível 

desintegração social por remoção ou perturbação de normas 

locais já estabelecidas, aliando-se a outros fatores locais, 

podem vir a fomentar a intensificação destas mazelas.  

Autores: BENI, 2004; BENI, 2006; KRIPENDORF, 2001; 

FRATUCCI, 2008; LICKORISH;JENKINS, 2000 

Figura 10: Impactos sociais negativos do Turismo 
Fonte: Elaboração própria 
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Cabe ressaltar que alguns autores (BENI, 2006; LICKORISH; JENKINS, 2000; 

OMT, 2001) citam ainda os chamados impactos psicológicos , no entanto os 

inserem na categoria sociocultural, os referenciando sob o ponto de vista dos 

residentes e turistas. Por este fator, este tipo de impacto foi trabalhado também aqui, 

dentro desta ótica. 

 

2.2.2 Impactos Culturais do Turismo 

 

Já dizia a OMT, (2001) que a atividade turística ocorre num âmbito em que 

entram em contato pessoas de bagagens culturais e socioeconômicas muito 

diferentes. 

Esta relação provoca efeitos nas manifestações e tradições culturais, efeitos 

sobre os valores e comportamentos sociais e repercussões sobre a identidade das 

comunidades receptoras, (PIRES, 2004) podendo ser estas repercussões, positivas 

ou negativas, como demonstram as figuras 11 e 12. 

 

• Impactos culturais positivos 

Impactos culturais positivos 

 

Intercambio cultural 

 

A troca de experiências e conhecimento, a aquisição de novos 

valores, a diminuição de conceitos pré-concebidos pode ser o 

grande benefício cultural resultante do contato entre visitantes 

e moradores, revigorando culturalmente ambas as partes. 

Pode advir do efeito demonstração ou como efeito de outras 

práticas e políticas que acabam por inserir valores externos. 

Autores:  BENI, 2006; LICKORISH;JENKINS, 2000; OMT, 

2001; 

Retomada de valores internos  
O resgate e a renovação de valores e da vida cultural de dada 

localidade. 

Autores:  LICKORISH;JENKINS, 2000; OMT, 2001; 

Preservação de bens tangíveis 

e intangíveis 
A valorização pela cultura local dada pelo Turismo pode 

fomentar o interesse dos moradores por ela própria, o que por 
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sua vez, poderá potencializá-la ainda mais. Além disso, como 

a atividade turística pode aumentar a degradação de bens, 

pelo aumento de seu uso, iniciativas de proteção se fazem 

necessária, sendo este um fator que irá motiva o processo, 

beneficiando a memória de dadas localidades. São 

beneficiados não apenas monumentos, edifícios ou lugares 

históricos, mas inclusive o folclore local. 

Autores:  OMT, 2001 

Renovação de espaços 

abandonados 

Espaços abandonados e degradados pela ação do tempo 

podem ser revitalizados e, a eles, atribuídos novos usos que 

beneficiarão locais e visitantes. 

Autores: FRATUCCI, 2008 

Figura 11: Impactos culturais positivos do Turismo 
Fonte: Elaboração própria 
 

 

• Impactos culturais negativos 

 

Impactos culturais negativos 

Descaracterização da cultura 

local 

 

Perda da autenticidade local, ocorre aqui inclusive uma 

mudança das atividades tradicionais. Esta influência externa 

pode ser considerada como mais forte perante a cultura das 

populações receptoras, muitas vezes por esses possuírem um 

nível de vida visto como melhor, principalmente se a 

população local for mais sensível não possuindo a 

consciência ou mecanismos fortes de proteção de seus bens. 

O chamado processo de aculturação pode inclusive destruir 

os atrativos que outrora motivaram a atividade turística. 

Recebe grande influencia do efeito demonstração. O Turismo 

de massa, se dá como um grande potencializador deste 

impacto, “o Turismo de massa induz a produção de atrações 

inventadas que valorizam mais a técnica da reprodução do 

que a própria autenticidade. (LUCHIARI, 1998) 

Autores:  BENI, 2006; LICKORISH;JENKINS, 2000; OMT, 

2001; KRIPENDORF, 2001; FRATUCCI, 2008; LUCHIARI, 
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1998 

Artificialização da troca e de 

espaços 

 

O Turismo pode propiciar uma troca artificial entre as partes. 

O que costuma ocorrer quando há o predomínio do Turismo 

de massa, por exemplo, não há tempo, espaço ou interesse 

para uma troca verdadeira. Além disso, alguns espaços 

podem ser criados sem corresponder a valores e costumes 

locais, muitos são turistificados sem o devido embasamento 

de potencialidades que o sustentem. 

Autores: KRIPENDORF, 2001; OMT, 2001; FRATUCCI, 

2008. 

Esteriotipação 

 

Por falta de informação adequada, os visitantes e mesmo 

moradores podem ser estereotipados, ou seja, é a eles 

atribuído um padrão comportamental característico de dado 

grupo, não chegando a corresponder a realidade. 

Autores: LICKORISH;JENKINS, 2000 

Aumento das perdas locais de 

lazer 

Os locais acabam por se disputados, tornando-se locais 

escassos e, portanto mais onerosos, sendo de acesso apenas 

a camadas mais privilegiadas da população ou a visitantes, 

geralmente com renda disponível para tal. 

Autores: KRIPENDORF, 2001; FRATUCCI, 2008 

Ressentimentos na relação 

turista-visitante 

Quando há diferenças significativas entre estes dois grupos. 

Estes ressentimentos foram tratados anteriormente com o 

esquema de Doxey de 1975 com a explicitação da capacidade 

de carga psicológica do turista. 

Autores: OMT, 2001, BENI, 2006 

Figura 12: Impactos culturais negativos do Turismo 
Fonte: Elaboração própria 
 

Verifica-se por meio destas análises a complexidade da mensuração destes 

impactos. Este trabalho merece grande atenção e trabalho fortemente aliado aos 

agentes envolvidos, de maneira a evitar a negligência em fatores importantes para a 

compreensão das relações inseridas em cada contexto, por todas as suas 

particularidades. 
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2.2.4 Impactos Ambientais 

O ambiente é tratado aqui em seu sentido amplo, ou seja, o meio ambiente 

físico – formado por componentes naturais e construídos. Segundo Lickorish e 

Jenkins (2000 p.117), os componentes naturais são os que provêm da natureza, 

clima, temperatura, água, topografia, solos, flora, fauna etc. Já o meio ambiente 

construído é aquele fabricado pelo homem, como todos os tipos de construções e 

outras estruturas. 

Reside nas transformações trazidas pelo capitalismo no meio ambiente, 

notadamente a partir da revolução industrial no século XIX, uma das principais e 

mais discutidas preocupações deste início de século XXI, a forma como estas 

transformações demonstram-se insustentadas para a sociedade. Como citado 

anteriormente, tem se verificado assim, a proliferação de conferências mundiais com 

o objetivo de reduzir estes impactos para o planeta.  

Segundo Stankovic (1991 apud OMT 2001), o Turismo é um consumidor 

específico de recursos naturais, já que estes constituem a base de seu 

desenvolvimento. Como estudado neste trabalho, é pertinente a troca do termo 

consumo pelo termo apropriação. Retira-se daí a contribuição do Turismo para a 

aceleração destes impactos por meio de algumas de suas formas de manifestação. 

Não raros são os casos em que a atividade, se não rotulada com a principal 

agravante, é vista como principal causadora da degradação ambiental local em 

conjunto com outras atividades econômicas também impactantes como a agricultura 

ou indústria. (LICKORISH ; JENKINS 2000 p.116) 

Por ciência destes fatores, o Turismo é apontado como um dos setores 

responsáveis por estimular práticas consideradas mais sustentáveis, vide a 

Declaração de Manilha da WTO de 1980 (apud LICKORISH ; JENKINS 2000 p.117) 

que enfatiza a necessidade de se conservarem os recursos tanto para o Turismo 

quanto para os residentes da área turística, vindo a corresponder assim, tanto aos 

interesses sociais genéricos da sociedade quanto a própria sustentabilidade da 

atividade. Kripendorf (1987, p.24) explica, “a paisagem é a razão da existência do 

Turismo e sua força econômica”. Para tanto, a importância da preservação do meio 

ambiente se dá como a preservação da própria atividade.  
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Como é possível observar, os impactos negativos da atividade para o meio 

ambiente são facilmente mais verificados. Isto se dá porque como o Turismo é uma 

atividade heterogênea e que acaba por intensificar o uso de espaços tanto naturais 

como construídos, há uma ultrapassagem dos limites apropriados destas áreas e 

sem que estas tenham muitas vezes, tempo para se regenerar, seja por força da 

própria natureza, seja pela intervenção do próprio homem. Para que estes impactos 

negativos sejam, no entanto, controlados ou ainda eliminados, dando lugar a 

práticas positivas, ou para que o Turismo traga efeitos positivos, torna-se necessário 

o gerenciamento adequado da atividade (HALL, 2001). Como discutido 

anteriormente, a capacidade de carga total, por exemplo, é uma das ferramentas 

que embasará a tomada de decisão para políticas de proteção, preservação e 

revitalização destes espaços. 

 São explicitados na Figura 13 e 14 os impactos ambientais negativos e 

positivos que a atividade pode trazer. Vale lembrar que estes impactos são 

diferentes dependendo dos contextos que os recebem. 

 

• Impactos ambientais positivos:  

 

Impactos ambientais positivos 

Preservação de áreas 

naturais e construídas 

O Turismo pode justificar e patrocinar a preservação de áreas 

naturais e construções artísticas e históricas importantes que 

poderiam ser deterioradas. 

Autores:  BENI, 2006; LEMOS, 2001; LICKORISH;JENKINS, 

2000; LAGE; MILONE,2001;  

Melhorias na qualidade 

ambiental 

Pode estimular práticas mais limpas de utilização do meio 

ambiente de forma geral, das águas, áreas verdes, ar, 

paisagem construída. 

Autores:  BENI, 2006; LICKORISH;JENKINS, 2000; OMT, 

2001; 

Melhorias infra-estruturais: Pode melhorar a qualidade de vida dos residentes por meio 

de melhorias infra-estruturais, como construção de redes de 
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esgotos e saneamento, melhoria de vias urbanas e rurais, 

construção de espaços de lazer, como exemplos. 

 Autores:  BENI, 2006; LICKORISH;JENKINS, 2000; OMT, 

2001; 

Figura 13: Impactos ambientais positivos do Turismo 
Fonte: Elaboração própria 
 

• Impactos ambientais negativos:  

Impactos ambientais negativos 

Poluição das águas 

Esgotos de estabelecimentos turísticos como hotéis, por 

exemplo, não tratados ou próximos à costas podem poluir 

direta ou indiretamente as águas próximas. Lançamento direto 

de lixo em praias, rios e lagoas por turistas ou indireto, 

iniciando-se nas ruas, e terminando nas águas em ocasiões 

de chuvas, agravam o problema. 

Autores:  BENI, 2006; LICKORISH;JENKINS, 2000; OMT, 

2001; 

Poluição do ar 

O excesso de veículos terrestres em casos de 

congestionamentos, por exemplo, podem contribuir para a 

poluição do ar. Os aviões também são grande lançadores de 

poluentes na atmosfera. 

Autores:  BENI, 2006; LICKORISH;JENKINS, 2000; OMT, 

2001; 

Poluição sonora 

Barulho em excesso provocado por atrações turísticas, 

excesso de pessoas e veículos. 

Autores:  BENI, 2006; LICKORISH;JENKINS, 2000; OMT, 

2001; 

Poluição visual 

Construções em desacordo com o estilo arquitetônico local, 

ou em má conservação, excesso de publicidade. 

Autores:  BENI, 2006; LICKORISH;JENKINS, 2000; OMT, 

2001; 

Superlotação e 

congestionamento 
Ambos podem gerar ressentimentos 

Autores:  BENI, 2006; LICKORISH;JENKINS, 2000; OMT, 
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2001; 

Problemas quanto ao uso de 

terras 

Apropriação pelo Turismo de terras mais valiosas para outros 

tipos de uso como agricultura, residência, recreação ou 

mesmo conservação. 

Autores:  LICKORISH;JENKINS, 2000; OMT, 2001; 

Ruptura ecológica 

Uso demasiado de espaços naturais e que causam 

desequilíbrio, como excesso de pessoas em área verdes, 

retirada e destruição acidental ou não de vegetação ou outros 

materiais da fauna ou flora para levar como lembranças, por 

exemplo. A ultrapassagem dos limites de capacidade de carga 

destes locais prova este tipo de impacto. 

Autores:  BENI, 2004; BENI 2006; LICKORISH;JENKINS, 

2000; OMT, 2001; 

Danos naturais 

Má construção de edificações, mal uso ou preservação de 

áreas podem causar deslizamentos, inundações, 

sedimentação, erosão por remoção de vegetação... 

Autores:  BENI, 2006; LICKORISH;JENKINS, 2000; OMT, 

2001; 

Poluição arquitetônica 
Uso abusivo, mal feito ou vandalismo a locais históricos. 

Autores:  LICKORISH;JENKINS, 2000; OMT, 2001; 

Despejo impróprio de lixo 

Inexistência de coleta seletiva, despejo em locais 

inapropriados. 

Autores:  BENI, 2006; LICKORISH;JENKINS, 2000; OMT, 

2001; 

Figura 14: Impactos ambientais negativos do Turismo 
Fonte: Elaboração própria 

 

2.2.5 Impactos Políticos do Turismo 

 

Na figura 15 estão os impactos advindos de um cenário onde a política do 

Turismo adotada é a não intervenção.  

 



55 
 

• Impactos políticos negativos:  

Impactos políticos negativos 

 

Ausência de supervisão às 

iniciativas do mercado 

As empresas não possuem fiscalização específica, algumas 

clandestinas funcionam com facilidade. A sociedade fica 

sujeita a falta de regulamentação e ás más práticas do 

mercado, como política de altos preços, formação de carteis, 

desrespeito ao consumidor. 

Autores:  HALL, 2001;  

Ausência de norteamento 

estratégico para o 

desenvolvimento. 

A falta de política integrada impede o planejamento para o 

setor. Sem objetivos claros e definidos o setor não possui 

direção para seu desenvolvimento, o que pode gerar novos 

problemas por ações desarticuladas, perda de recursos 

devido a ineficiência dos processos, a probabilidade de erro é 

maior, as ações não são estudadas devidamente e a 

sociedade perde. A atividade cresce sem controle e com isso 

mais impactos. 

Autores : BENI, 2006, HALL, 2001 

Não atendimento de 

interesses e necessidades 

coletivas 

A falta de um organismo para responder prioritariamente ao 

setor deixa defasada a atenção aos grupos sociais inseridos 

no processo que precisavam recorrer a diversos órgãos para 

conseguir ter seus interesses atendidos.  

Autores:  HALL, 2001; BENI, 2004 

Maiores impactos nas órbitas 

cultural, social, ambiental e 

mesmo política 

Todas as dimensões ficam prejudicadas sem um norteamento 

devido que direcione ações, sem iniciativas de proteção e 

controle, tem se um retrabalho proveniente de ações repetidas 

em setores com responsabilidades concomitantes. 

Autores:  BENI, 2004; HALL, 2001 

Desarticulação e falta de 

sinergia 

Não há articulação, algo de fundamental importância no 

Turismo, pela dependência de setores diversos. Não há 

sinergia na organização de ações. 

Autores:  BENI, 2004; HALL, 2001 

Figura 15: Impactos políticos negativos do Turismo – não intervenção estatal. 
Fonte: Elaboração própria 
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Em seguida, os impactos políticos do Turismo com a intervenção de um plano 

estruturado. (Figura 16) 

• Impactos políticos positivos 

Impactos políticos positivos 

Planejamento 

O processo estruturado e estratégico de tomada de decisões 

interdependentes ou sistemáticas com vistas ao 

desenvolvimento futuro, norteado por ações presentes. O 

planejamento tanto advém da política quanto gerará outros 

impactos. Sua finalidade principal é aumentar benefícios 

sociais, econômicos e ambientais do processo de 

desenvolvimento. 

Autores:  BENI,2004; BENI, 2006; HALL, 2001, 

PETROCCHI,2001 

Articulação 

Importante para o processo de planejamento e também como 

resultado dele, ocorre entre organismos e instâncias nacionais 

e regionais, promovendo a cooperação e a interação com 

órgãos de administração federal, estadual e municipal.  

Autores:  BENI,2004; BENI, 2006; HALL, 2001, 

PETROCCHI,2001 

Sinergia  

Item também inerente a um processo de planejamento eficaz 

é a “soma de esforços comuns que resulta maior que a soma 

individual de esforços unitários” (PETROCCHI,2001) Vide os 

conselhos de Turismo que englobam agentes públicos, 

privados, ONGs  e população em geral. 

Autores:  BENI,2004; BENI, 2006; HALL, 2001, 

PETROCCHI,2001 

Maior possibilidade de eficiência 

e eficácia nas ações  

A sistematização trazida pela política tem o objetivo de 

promover ações eficazes de maneira mais coerente 

aproveitando-se da articulação e sinergia descritas acima, 

como fatores conciliadores de interesses divergentes. 

Autores:  BENI,2004; BENI, 2006; HALL, 2001, 

PETROCCHI,2001 

Maior possibilidade de Atitude inerente ao planejamento, a capacidade de melhoria 
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intervenção para atitudes 

corretivas 

contínua nos processos. 

Autores:  HALL, 2001 

Representação dos interesses 

da coletividade 

A intervenção governamental vem a representar os interesses 

da sociedade como um todo, os grandes recebedores dos 

impactos, fator relevante já que não cabe ao mercado e nem 

vem a corresponder as seus interesses. Como exemplo, 

cursos de capacitação aumentam o mercado de trabalho para 

jovens com menos oportunidades... 

Autores:  BENI,2004; BENI, 2006; HALL, 2001, PETROCCHI, 

2001 

Maior equilíbrio regional 

 As políticas regionais devem estar aliadas ao plano nacional. 

Este fator faz com que os objetivos estejam alinhados 

provocando um desenvolvimento mais equitativo. 

Autores:  BENI, 2006;  

Contribuição para o 

desenvolvimento sustentável 

Com objetivos integrados e orientados nacionalmente de 

acordo com reivindicações a política estimula ações 

sustentáveis. 

Autores:  BENI, 2006; 

Figura 16: Impactos políticos positivos do Turismo – intervenção estatal 
Fonte: Elaboração própria 
 
  

Como impactos políticos negativos foram relatados os impactos provenientes 

de uma má ou inadequada elaboração de políticas, além da elaboração de políticas 

não condizentes com o bem estar de uma totalidade social, e sim com o de 

pequenos grupos de interesses específicos. (Figura 17) 

 
• Impactos políticos negativos 

Impactos políticos negativos 

Política ineficaz 

 

Quando a política sugerida não é seguida, a sociedade pode 

gerar um descrédito na instituição pública, deixando de 

participar ou de contribuir para as ações previstas gerando um 

ciclo de problemas que irá repercutir em todos os fatores 

positivos advindos da política. 
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Autores:  BENI,2004; BENI, 2006; LICKORISH;JENKINS, 

2000; OMT, 2001; 

Auto - promoção política 

O Turismo é muitas vezes utilizado por políticos como meio 

para a auto-promoção, de grupos de interesse ou alavanca 

para outros cargos políticos.  

Autores:  BENI,2004; BENI, 2006; HALL, 2001. 

Excesso de burocracia e 

complexidade organizacional 

“a complexidade da atividade turística é determinada por 

abranger, hoje em dia, um campo de atuação extremamente 

amplo, o qual congrega uma estrutura administrativa enorme 

e uma multiplicidade de segmentos que a compõem.” 

(ENDRES, 2003). Estes impactos, que, embora sejam 

característicos de políticas governamentais, podem no 

turismo, devido as características do setor, (amplo e que 

necessita de agilidade e sinergia entre diferentes setores e 

agentes) inibir ou retardar ações importantes para se atingir 

objetivos previstos nos planos à curto e médio prazos.  

Autores:  BENDRES, 2003. 

Figura 17: Impactos políticos negativos do Turismo – intervenção estatal 
Fonte: Elaboração própria 
 
 

Será demonstrado agora, como a população local insere-se impactando e 

sendo impactada pelo Turismo. 

 

2.3 POPULAÇÕES RECEPTORAS 

 

Nos últimos anos, as pesquisas sobre percepções, necessidades e atitudes 

dos moradores residentes com relação ao Turismo evoluíram lentamente e mais, 

ainda muito recentemente, com relação aos discursos que o citam, por sua vez, 

inúmeros. Muito se discorre sobre a importância da observação deste agente a 

respeito de como sua percepção sobre o fenômeno e sua participação são 

importantes para o desenvolvimento mais eficaz da atividade, sobre como os 

impactos os são mais relevantes (BENI, 2006). Contudo, na prática, poucos são os 

estudos que procuram identificar estes aspectos que, considerados 

verdadeiramente, constituem-se como informações fundamentais para um trabalho 

coerente de desenvolvimento turístico com as novas demandas e realidades 
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mundiais, discutidas no capítulo anterior. (ANTUNES, 2006). Discordando de 

Kripendorf apenas quando o sociólogo considera o Turismo como uma Indústria8, 

 

Nesta grande indústria que é o Turismo, é evidente que prevalece a escala 
de valores dos turistas e dos promotores. Pouco importa o que a população 
local sente, pensa e quer. Como explicar, de outro modo, o fato de não 
existirem informações sobre suas necessidades? (KRIPENDORF, 2001, p.67) 

 

Mas que tipo de agente é este, o residente de destinações turísticas? E mais, 

quem são os trabalhadores do setor do Turismo. Por que a identificação de suas 

características e o estudo de suas percepções sobre o fenômeno deve se dar de 

maneira tão importante? É o que será tratado à frente. Cabe aqui um esclarecimento 

quanto à distinção de terminologias utilizadas para designar população local e 

comunidade local, de relevância para este trabalho. 

Coriolano propõe uma discussão interessante no livro “Arranjos produtivos 

locais do Turismo comunitário”, no qual explicita o significado do conceito de 

comunidade remetendo-o ao conceito do mundo antigo: 

 

Comunidade é grupo social residente em pequeno espaço geográfico, cuja 
integração de pessoas entre si e dessas com o lugar cria identidade muito 
forte que tantos os habitantes como o lugar são identificados como 
comunidades. Pequeno grupo de pessoas com seu modo próprio de ser e 
sentir, com suas tradições religiosas, artísticas, seu passado histórico, 
costumes típicos, seu estilo de vida familiar e social, suas atividades 
produtivas, problemas e necessidades, suas aspirações; vivendo em 
mesmo lugar e tendo, sobretudo, consciência desta vida comum, tudo isso 
junto forma a idéia de comunidade (2009, p. 45). 

 

Ainda para a autora, em uma comunidade existe a participação da vida 

comum do lugar, “integrando um conjunto de elementos que podem ser materiais, 

históricos, institucionais, psicológicos, afetivos e que fazem a vida comunitária” 

(2009, p. 45). Nesta, a solidariedade é o elemento principal, diferenciando-se ai da 

sociedade moderna, que “prima pelo não reconhecimento e envolvimento com os 

problemas uns dos outros”. 

                                                           
8
  O Turismo não possui a função formal denotada pelo termo e também não produz resultados que possam ser 

fisicamente medidos, como no caso da agricultura (toneladas de trigo) ou de bebidas (litros de uísque). 

(LICKORISH;JENKINS, 2000) 
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A sociedade moderna, por sua vez, possui “outra forma de organização 

social, pautada no Estado, nas instituições, no controle social, no individualismo, no 

domínio de tecnologias, de normas e da cultura de massa.” Uma sociedade com 

outros valores, guiada por princípios capitalistas (CORIOLANO, 2009).  

É comum na língua corrente e mesmo em bibliografias, se utilizar o termo 

“comunidade local” para expressar os grupos sociais originários dos destinos 

turísticos. Esta designação é utilizada, no entanto, na maior parte das vezes, no 

contexto desta sociedade moderna, definindo agrupamentos variados e com fins 

diversos diferindo do conceito de comunidade tal como relatado acima.  Nesta 

questão, Hobsbawm (apud CORIOLANO, 2009 p.47) discorre que o termo 

comunidade “nunca foi utilizado de modo mais indiscriminado e vazio que nas 

últimas décadas em que as comunidades no sentido sociológico passaram a ser 

difíceis de encontrar na vida real”, deixando claro que, embora poucas, ainda são 

possíveis de serem verificadas em uma existência alternativa.  

Sem entrar em discussões do que é melhor ou pior para a sociedade ou, 

neste caso, para um melhor Turismo em sociedade, contudo preocupando-se com 

estas diferenças, estabelece-se que o conceito tratado aqui será este segundo, o 

conceito de sociedade moderna, trabalhada no contexto do Turismo e descrita como 

população local, por considerar que a terminologia se dá de forma academicamente 

mais apropriada e coerente com a realidade atual. A prudência é embasada, 

inclusive na justificativa de que hoje existem correntes acadêmicas que defendem o 

desenvolvimento de um Turismo alternativo pautado na chamada economia 

solidária, um modelo revolucionário que necessita passar por um processo 

multifacetado no qual se pode incorporar a solidariedade, e a busca por um modelo 

justo (CORIOLANO, 2009), sendo este Turismo denominado de Turismo 

comunitário. 

Cabe também ressaltar, que os impactos do Turismo, sendo eles econômicos, 

socioculturais, ambientais e políticos, em uma “comunidade propriamente dita”, com 

uma dinâmica de grupo fortalecida como defende Coriolano, é diferenciado dos 

impactos em populações com características modernas, predominante atualmente. 

Conforme discutido na subseção 2.1.2.2, Fatores que influenciam a existência e a 

intensidade dos impactos do Turismo, o perfil dos receptores é claramente, neste 

caso, diferenciado. 



61 
 

O conceito de população local por sua vez, vem a atender os objetivos deste 

trabalho com maior clareza, englobando os agentes locais descritos a seguir, com 

exceção, é claro, dos turistas, em locais com um maior ou menor conceito de 

identidade ou vida comum.  

Na população local, alguns agentes sociais são responsáveis por promover as 

alterações produzindo os espaços turísticos, em outras palavras, pelos processos de 

turistificação. Estes agentes são, segundo Knafou (apud ALVES, 2009), os turistas, 

o mercado e os planejadores do Turismo. No entanto, outros agentes surgem 

quando se refere ao processo de transformação do espaço, os residentes e os 

trabalhadores do setor, conforme demonstrado a seguir. 

 

2.3.1 AGENTES SOCIAIS DO TURISMO 

Como descrito, no fenômeno turístico são considerados agentes sociais, o 

turista, o setor privado (mercado), o setor público, as populações residentes dos 

destinos turísticos e os trabalhadores do setor. 

 

Assumindo o entendimento do agente como fator capaz de produzir um 
efeito sobre determinado fato ou atividade, os agentes sociais produtores do 
Turismo compõem-se de pessoas, grupos sociais, empresas/firmas e 
instituições com poder de gerar um efeito sobre o fenômeno e/ou sobre a 
atividade turística, ou seja, com capacidade de intervir, modificar ou 
influenciar o seu curso. (FRATUCCI, 2008, p.74) 

 
 

• O turista 

Considerado como o agente materializador do Turismo, o visitante é o 

personagem mais analisado do fenômeno.  Ele é interrogado sobre suas impressões 

e seu comportamento é observado e analisado. Ele representa o mercado. 

(KRIPENDORF, 2001, p. 68). Como descrito no capítulo anterior, possui uma série 

de especificidades que contribuem ora positiva, ora negativamente para um certo 

destino. Mas além de suas contribuições, é pertinente lembrar que o visitante, é o 

motor que anima todo o circuito e acontecimento turístico, o que acontece pela 

realização de suas motivações e necessidades, traduzidas na linguagem econômica 

como demandas: demandas por evasão da realidade cotidiana, demandas por lazer 

em ambientes diferentes, demandas por descanso físico e mental, demandas por 



62 
 

diversidades e inovações, demandas por outras pessoas, demandas por estudos, 

por saúde, ou mesmo por negócios, demandas por esporte, demandas por natureza, 

demandas por ócio, demandas por frio ou calor, demandas por conhecimento, 

demandas por consumo, demandas por cultura, demandas por paz ou mesmo por 

diversão. O turista é este homem, fora de seu ambiente casual, “e é por meio dele 

que o capital busca aumentar a sua capacidade de acumulação, criando e 

inventando novas necessidades e novos destinos turísticos para serem 

consumidos”. (FRATUCCI, 2008, p.81) 

• O mercado 

O trade, ou setor privado representa o agente social do mercado; o 

responsável por criar “o conjunto de produtos turísticos e serviços postos à 

disposição do usuário turístico num determinado destino, para seu desfrute e 

consumo.” (OMT, 200, p.43) 

Lembrando do modelo socioeconômico discutido no início deste trabalho, o 

Capitalismo, no Turismo, o trade é o agente que o personifica. Segundo Fratucci, 

(2008, p.81.), 

 

está diretamente relacionado com a atividade econômica que surge a partir 
do fenômeno turístico e com o processo de apropriação do tempo livre pelo 
capital. No jogo das lógicas trabalho-ócio e tempo de trabalho-tempo livre, o 
capital encontrou uma excelente oportunidade para se reproduzir e se 
fortalecer. Apoderando-se do discurso que propõe a necessidade do lazer 
para a recuperação das energias necessárias para a continuidade do 
trabalho, transformou o tempo livre em tempo de consumo e o lazer em 
mais um produto a ser consumido. 

 

Como o responsável econômico do Turismo, o setor privado executa a 

atividade. Na prática, as ações advindas destes agentes produtores – os 

empresários – repercutem diretamente no incremento ou desagregação da 

atividade. Ainda neste contexto, caso a participação destes agentes não se efetive 

em programas de articulação, muito provavelmente os objetivos propostos não serão 

também efetivados. As chamadas parcerias público-privadas são um exemplo desta 

prática, em muito pela incapacidade do governo de assumir dadas ações de maneira 

independente, pelas próprias limitações financeiras e técnicas, algo que o setor 

privado dispõe. (BENI, 2001) 
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• O setor público 

O setor público, por sua vez, representando pelo Governo, tem a grande 

responsabilidade de normatizar o Turismo o regulando, preenchendo as lacunas 

deixadas pelo mercado na busca pela efetivação de seus interesses econômicos; 

sendo o representante dos interesses de toda a sociedade. 

 

Embora o Turismo seja muitas vezes considerado uma atividade do setor 
privado, “órgãos do governo em todos os níveis, desde o internacional a 
pequenas cidades, adotaram um papel progressivamente mais ativo no uso 
do Turismo como instrumento de desenvolvimento. (HALL, 2004, p.5) 

 

Atuando na coordenação, planejamento, legislação e regulamentação, 

incentivo e divulgação do Turismo, o governo deve ser o maior articulador da 

atividade perante e para os outros agentes sociais (BENI, 2006), proporcionando 

melhorias infra-estruturais que devam beneficiar a todos os agentes. Embora seja 

apontado muitas vezes como um organismo passivo numa atividade caracterizada 

pelo livre domínio do mercado, nas últimas décadas, até pelo crescimento do 

Turismo e suas repercussões, tanto positivas quanto negativas para as sociedades, 

tem ganhado um papel fundamental na formulação estratégica de políticas que 

desenvolvam o setor de maneira benéfica a todos os seus interessados. 

Certamente, como acrescenta ainda Beni, no Brasil e em outras realidades 

semelhantes, o discurso governamental para desenvolvimento do Turismo é hoje 

mais enriquecido do que a sua efetiva aplicabilidade, pois muitas políticas, embora 

desenvolvidas, não tem demonstrado força coerente inclusive para uma 

continuidade. No entanto, o norteamento estratégico do Turismo com força 

governamental respalda a atividade propiciando-a novas expectativas, já que 

estimula e cria subsídios para o direcionamento inclusive de forças organizadoras 

locais, como os representantes de classes produtivas e sociais. (FRATUCCI, 2000) 

 

Populações residentes locais 

Corresponde ao grupo de indivíduos residentes nas destinações turísticas e 

seu entorno, já que as relações turísticas ultrapassam em muitos casos os limites 

territoriais administrativos. Vale lembrar que dentre os residentes podem estar 
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indivíduos do setor público e privado, ou indivíduos que participam ou não 

diretamente ou indiretamente da atividade, e que são impactados pelas ações 

destes e dos turistas. 

 

Classificar toda a população local como um agente único frente ao Turismo 
é incorrer no risco de tentar homogeneizar um grupo de agentes sociais 
diversificados e, até mesmo, antagônicos para algumas questões. Nos seus 
estudos sociológicos do Turismo, Krippendorf propôs dividir os “viajados”9 
em cinco categorias: aqueles que estão em contato direto com os turistas 
(os trabalhadores do setor); os empresários de empresas turísticas locais e 
de outras empresas que indiretamente dependem do Turismo; os habitantes 
que, mesmo mantendo contatos diretos com os turistas, não dependem 
totalmente deles para obterem seus ganhos; os habitantes que não mantêm 
nenhum contato com os turistas; e os políticos e governantes que vêem no 
Turismo a oportunidade de elevação do nível de vida, deles e da população 
local. (FRATUCCI, 2008, p.90) 

 

Dos viajados citados acima, os trabalhadores diretos do setor, são em sua 

maioria oriundos de outros setores econômicos, mas que dependem diretamente 

dos ganhos advindos do Turismo. Caracterizam-se pelo grupo de assalariados que 

tem no Turismo a principal fonte de renda e não apenas interferem na qualidade do 

Turismo local, mas principalmente interferem e são interferidos pelos impactos dele 

resultante. 

 

É o grupo de agentes sociais do Turismo composto pela parte da população 
residente nas áreas receptoras ou nas suas cercanias, autóctones ou 
migrantes, que se emprega nas diversas empresas ou atividades geradas 
pelo processo de turistificação e tem no Turismo o meio principal de 
obtenção de renda para sua sobrevivência. (FRATUCCI, 2008, p.91.) 

 

Já os trabalhadores indiretos correspondem ao grupo de trabalhadores que 

possuem parte de seus ganhos advindos do Turismo, embora possam aumenta-los 

na alta temporada, quando passam a atender números de turistas mais 

consideráveis. É o caso de motoristas de taxis, comerciantes e outros. (FRATUCCI, 

2000) 

A percepção destes agentes, embora não seja foco neste trabalho, também é 

de fundamental importância. O grupo pode ser considerado ainda uma categoria 

                                                           
9
 Segundo Kripendorf, “viajados” são os indivíduos visitados e os “viajantes” são os visitantes, ou ainda, os 

turistas. (apud Fratucci, 2000). 
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intermediária entre aqueles que em nada se relacionam com o Turismo e aqueles 

que dependem dele para sobreviver, tendo uma percepção relevante dos impactos. 

Os moradores, por sua vez, podem ter algum tipo de relação com os turistas 

ou não. Ambos, além de perceberem a atividade turística de diferentes maneiras, 

possuem consequentemente atitudes, expressas muitas vezes, em sua forma de 

participação, como aponta Alves, (2009, s.p.) 

 

Os residentes podem participar da produção do espaço turístico de formas 
distintas: passivamente, quando aceitam as determinações dos agentes 
turísticos hegemônicos (Estado e o mercado) e, de forma omissa, 
compactuam com a racionalidade dos atores que imprimem a lógica que 
deve pautar a produção da destinação turística, ou ativamente, quando se 
manifesta através dos movimentos sociais e como cidadãos que cobram e 
exigem seus direitos.  

 

Como se vê, os moradores participam de alguma maneira da produção 

turística, já que interferem em seus espaços, seja pela omissão, seja por sua 

presença em atividades de lazer (participação passiva), seja demandando obras 

infra estruturais e outras medidas preservacionistas, ou inclusive se retirando das 

áreas praianas mais turistificadas, por exemplo. (KNAFOU, 1999) (participação 

ativa). 

Este conceito está relacionado à atitude de apoio ou não à atividade turística, 

que por sua vez, segundo alguns autores, (PEARCE; ROSS, 1996 apud 

ANDRIOT’S, 2005 ; BENI, 2001) baseia-se na teoria da troca social, ou seja, a 

relação entre residentes e turistas é uma troca que implica custos e benefícios. Se 

os moradores percebem o Turismo como algo que irá lhes trazer ganhos, irão apoiá-

lo, caso contrário, não. 

Prova disto são os estudos feitos por Doxey (1975), Lage e Milone (1998) e 

Ruschmann (1997) que esclarecem que a percepção do Turismo é 

consequentemente alterada ao longo do tempo por parte dos moradores. Segundo 

eles, para os moradores o Turismo começa sem qualquer planejamento formal 

sendo bem visto pelos residentes pela promessa de benefícios econômicos e pela 

curiosidade inicial, no entanto, em muitos casos, este entusiasmo desaparece 

quando o número de turistas aumenta e as facilidades tornam-se insuficientes para 

ambos os grupos, sendo os problemas, agravados. Tais impactos afetam inclusive a 

percepção dos próprios turistas, já que, como falado, trata-se de uma troca social, o 
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que vem a ressaltar a relevância da percepção dos residentes para a 

sustentabilidade inclusive da própria atividade. 

Percebe-se daí a relação de interferência entre tais agentes, gerando novas 

territorialidades (RODRIGUES, 1999), e trazendo principalmente, segundo Fratucci, 

(2000) “transformações significativas nas estruturas ocupacionais das populações 

residentes das áreas onde se manifesta”.  

Será explicitada a seguir a metodologia deste estudo que visou observar as 

percepções das populações residentes e trabalhadores diretos em Rio das Ostras, 

como uma maneira de verificar se tais estudos correspondem a realidade escolhida 

para estudo. 
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3 METODOLOGIA 

 

  

São abordados no presente capítulo os aspectos relacionados à metodologia 

da pesquisa desenvolvida com o objetivo de detectar a percepção dos moradores e 

trabalhadores diretos do Turismo sobre os impactos do Turismo em Rio das Ostras, 

campo de estudos escolhido. 

 

3.1 MUNICÍPIO ESCOLHIDO PARA A PESQUISA DE CAMPO: RIO DAS OSTRAS  

 

O município de Rio das Ostras, no Estado do Rio de Janeiro, foi escolhido em 

virtude de fatores como conveniência, facilidade de acesso e principalmente pelas 

características relacionadas ao Turismo no local. Como muitas das realidades 

brasileiras, Rio das Ostras possui no Turismo sua principal vocação econômica 

(PREFEITURA, 2010) explorando para isto, principalmente o segmento de Sol e 

Praia, segmento de maior procura pelas próprias características da natureza local. 

(Ministério do Turismo, 2010) As características do destino refletem, em outras 

análises, grande parte do contexto nacional, contribuindo para que este estudo 

possa servir de reflexão para outras propostas acadêmicas. 

Seguem informações relevantes para a compreensão da dinâmica do espaço 

estudado. 

 

3.1.1 Rio das Ostras: Informações Gerais 

 

Distando cerca de 170km do município do Rio de Janeiro, Rio das Ostras 

localiza-se na chamada Região dos Lagos, costa leste da capital, tendo como 

municípios limítrofes: Macaé ao norte (na região norte fluminense), Barra de São 
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João  ao sul, Casimiro de Abreu à oeste,  e a leste, o Oceano Atlântico. (RIO DAS 

OSTRAS, 2010). (Figura 18) 

 

 

Figura 18: Localização de Rio das Ostras (1): No Brasil, (2) No Estado do Rio de janeiro, (3 e 4): Rio 

das Ostras. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Estando no contexto de dois polos de desenvolvimento, um turístico ao sul - 

Região dos Lagos, e outro petrolífero-canavieiro ao norte - Campos e Macaé, e por 

seus aspectos físicos naturais, Rio das Ostras é considerada área limítrofe de 

ambientes, já que ao longo de sua história recebeu diferentes formas de influência, o 

que acabou por influenciar, por sua vez, seus aspectos socioeconômicos atuais. 

(Prefeitura, 2010)  
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Aspectos físicos 

 

 No que tange aos aspectos físicos de Rio das Ostras, a cidade é 

compreendida pela mata de tabuleiro, ao norte, e pela Mata Atlântica, ao sul. Esta 

vegetação compreende os manguezais, uma das duas reservas ecológicas da 

cidade; sendo a outra, o monumento natural dos montões rochosos, ambos com 

riqueza de fauna e flora. Com aproximadamente 26 km de litoral divididos em 14 

praias, Rio das Ostras conta com lagoas e ilhas oceânicas, todos com águas que 

oscilam entre os tons amarronzados, esverdeados e azulados devido às correntes 

marinhas e ventos da região. Sua bacia hidrográfica é própria, mas serve às bacias 

do Rio São João e Macaé. Com clima tropical, sua temperatura média anual é de 

23ºC. Estas características garantem a cidade atratividade turística nacional e 

internacional, principalmente para os moradores do Estado em busca de descanso e 

lazer no destino considerado de grande beleza, principalmente por suas praias e 

paisagens naturais. (Prefeitura, 2010) 

 
Figura 19 : Praia da Costazul e Costões Rochosos. 
Fonte: Rio das Ostras, 2010 
 

 
Figura 20:  Lagoa de Iriri (à esquerda: popularmente chamada de Lagoa da Coca-Cola) e Manguezal 
(à direita) 
Fonte:  Rio das Ostras, 2010 
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História e desenvolvimento econômico 
 

Com relação ao histórico e ao desenvolvimento econômico da cidade, 

segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e a Prefeitura de Rio 

das Ostras (2010), os relatos remontam ao século XVI, especificamente, à partir de 

1575, advindos de  navegadores que passavam pelas terras. 

  A região situada na capitania de Sâo Vicente, conhecida na época como Rio 

Leripe (molusco ou ostra grande), ou Seripe, fazia parte da sesmaria que tinha como 

limites o rio Iriri - atual rio das Ostras - ao sul, e o rio dos Bagres, ao norte, tendo 

sido doada pelo Capitão-Mor, Governador Martin Corrêa de Sá, em 1630, aos 

Jesuítas, que delimitaram a área por dois marcos de pedra, colocados em 

Itapebussus e na barreta do Rio Leripe, com a insígnia do Colégio dos Jesuítas. 

Naquela época havia grandes disputas entre indígenas das tribos dos Tamoios e 

dos Goytacazes no processo de ocupação do território. (Rio das Ostras, 2010) 

Em conjunto com indígenas e jesuítas, os escravos, tropeiros e comerciantes 

também foram personagens importantes na construção do povoamento nos três 

séculos de colonização. Feito ao redor da nova Igreja, (construída após o 

desmoronamento da importante Igreja da Nossa Senhora da Conceição), e que teve 

como marcos além, o poço de pedras e o cemitério, construídos até o século XVIII, o 

povoamento contou com as paradas para descanso e alimentação de viajantes em 

suas viagens rumo à Campos e Macaé. Das atividades econômicas que motivaram 

o crescimento da cidade neste momento, estão a agricultura e, principalmente, a 

pesca, base econômica até meados do século XX. (Rio das Ostras, 2010) 

Foi, no entanto, com a construção da Rodovia Amaral Peixoto e sua 

contribuição para a expansão turística da região e assim, o maior incremento das 

atividades de comércio e serviços, além da instalação da Petrobrás no município 

vizinho de Macaé em 1978, trazendo consigo diversas outras empresas prestadoras 

de serviços no setor petrolífero, que Rio das Ostras evoluiu economicamente, 

motivando inclusive, a emancipação político-administrativa do município de Casimiro 

de Abreu em 1992. (Rio das Ostras, 2010) 

Com vistas ao desenvolvimento que poderia ser iniciado com a exploração do 

petróleo, visualizando um cenário futuro onde o recurso seria finito e aproveitando-

se do já potencial turístico da cidade, em 2002 foi implantada a ZEN - Zona Especial 
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de Negócio10, (Figura 21) “condomínio industrial dotado de toda a infra-estrutura 

necessária para a instalação de empresas de tecnologia de ponta, (BARBOSA, 

ZAMOT, 2001 p.101) elaborada com o objetivo de “atrair investimentos produtivos, 

diversificar a economia do município, ordenar as atividades empresariais de 

produção de bens e serviços, estimular o Turismo de negócios e gerar empregos” 

(MELO, 2001). 

 

 
Figura 21: Zona Econômica de Negócios – Rio das Ostras 
Fonte: (MELO, 2001) 
 

 

Com isto, a região norte fluminense e, a própria Região dos Lagos, 

beneficiaram-se, tornando-se algumas das regiões mais importantes do Estado para 

a exploração do hidrocarboneto. (BARBOSA, ZAMOT, 2001 p.101). Os moradores 

de Rio das Ostras que antes possuíam uma economia pouco expressiva baseada na 

pesca, extração de minerais não metálicos como mármore, construção civil, 

pequeno comércio varejista e serviços motivados pelo Turismo inicial, tiveram suas 

oportunidades de trabalho ampliadas e seus governos, suas receitas elevadas. 

Foram os royalties11 do petróleo e os investimentos oriundos dele, que o 

desenvolvimento em maior escala de Rio das Ostras se iniciou, conforme demonstra 

a figura 22 abaixo, que expõe em azul as regiões de alto desenvolvimento do 

                                                           
10 ZEN: Lei n° 0691/2002. Projeto elaborado pela Prefeitura  de Rio das Ostras através da Secretaria 
de Turismo, Industria e Comercio. (Melo) 
11 Royalties: Lei n° 9.478/1997 que trata do pagamento de partici pações governamentais do petróleo 
aos municípios pertencentes às Zonas Geoeconômicas (Melo) 
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Estado, segundo o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM)12 inserindo 

Rio das Ostras neste cenário. 

 

 

Figura 22 : Mapa de Georreferenciamento Rio de Janeiro 
Fonte:  Análise Especial: IFDM Rio de Janeiro 2007 em: 
http://www.firjan.org.br/data/pages/2C908CE9229431C90122A3B25FA534A2.htm acessado em 
04/10/2010 (a) 
 

 

Dados sociais 

 

Segundo o Ranking IFDM, que considera os números de emprego, renda, 

educação e saúde municipais para avaliar o desenvolvimento humano, Rio das 

Ostras destacou-se, subindo da 17ª para a 9ª colocação no Estado, e da 484º para a 

207º colocação no Brasil em 2007, estando dentre as cidades de mais 

desenvolvimento. Os números demonstram que para emprego e renda, que levam 

em conta a geração de emprego formal e os salários médios dos empregados, os 

números subiram de 0,5181, em 2000, para 0,7296, no ano de 2007. Para a 

educação ocorreu um aumento de 0,7975, em 2006, para 0,8386, em 2007, 

avaliando a taxa de matrícula na educação infantil,  abandono, distorção idade-série, 

docentes com nível superior, média de horas-aula diárias e o resultado do IDEB 

(Índice de Desenvolvimento de Educação Básica), medido pelo MEC. Já para a 

                                                           
12 IDFM: Edição 2010, ano base 2007,  varia de 0 (pior) à 1 (melhor) para classificar o 
desenvolvimento humano. Os critérios estabelecem quatro categorias: baixo (de 0 a 0,4), regular 
(0,4001 a 0,6), moderado (de 0,6001 a 0,8) e alto (0,8001 a 1) desenvolvimento humano. 
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saúde o índice subiu de 0,7564 em 2002 para 0,8485, em 2007, avaliando o 

aumento do número de consultas no Pré-Natal e a redução da mortalidade infantil. 

Estes dados só foram vencidos por cidades como Macaé (1ª no ranking), Porto real 

(2ª), Niterói (3ª), Volta Redonda (4ª), Piraí (5ª), Rio de Janeiro (6ª), Resende (7ª) e 

Itaguai (8ª).  

Todos esses fatores formam as causas e as conseqüências de uma das 

maiores taxas de crescimento demográfico do Estado (IBGE) na última década. 

Conforme dados do IBGE abaixo, a população mais que triplicou de 1996 até 2009, 

chegando ao número de 96.622 (noventa e seis mil seiscentos e vinte e dois) 

habitantes. (Figura 23) 

 

 

Figura 23: Gráfico – População de Rio das Ostras – 1996-2009  
Fonte: Prefeitura de Rio das Ostras (2010) 
 

Mas para que este desenvolvimento ocorresse o processo não se deu de 

forma espontânea. Uma política de desenvolvimento precisou ser estruturada 

levando-se em conta os insumos do petróleo e o já potencial turístico da cidade, 

política esta que defendia as parcerias público-privadas, (exemplificadas pela ZEN), 

e consideravam a reforma socioambiental, com objetivos de garantir o equilíbrio de 

benefícios para a cidade e a população e de maneira que o crescimento se 

mantivesse após a fase petrolífera, com o desenvolvimento feito de forma 

sustentável. Esta política é a defendida oficialmente e adotada pela cidade, segundo 

as informações explicitadas abaixo.  
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Política, sustentabilidade e Turismo 

 

De acordo com a Prefeitura de Rio das Ostras, “Qualidade de vida, saúde e 

preservação do meio ambiente”, são as prioridades da gestão pública no município. 

(PREFEITURA, 2010) 

Como explicitado, para alcançar estes objetivo o Turismo é a aposta da 

prefeitura, (posição apoiada pelo Estado através de órgãos como a Turisrio13). O 

Turismo, por sua vez, deveria ser feito de maneira sustentável, como reforça 

BARBOSA e ZAMOT, (2001 p.101) quando afirmam que “as políticas públicas 

indutoras do desenvolvimento turístico adotadas pela Secretaria Municipal de 

Turismo, Indústria e Comércio da cidade (SEMTIC) demonstram uma relativa base 

técnica em prol da sustentabilidade desse desenvolvimento.”  

Em documentos como a Lei Complementar 004/200614, (TURISRIO, 2010) que 

dispõe sobre o Plano Diretor de Rio das Ostras, esta base técnica pode ser 

observada: 

São objetivos gerais da política urbana do Plano Diretor do Município de Rio 
das Ostras: 

I – o desenvolvimento sustentável de atividades econômicas e sociais 
mediante sua diversificação, priorizando o Turismo e outras atividades 
geradoras de emprego, trabalho e renda. (Capítulo V, Art.10) 

 

Com o apoio governamental, as ações feitas em parceria com o setor privado e 

utilizando-se para tal os royalties do petróleo, foram assim iniciadas uma série de 

reformas urbanas, com investimentos direcionados principalmente em infra-

estrutura, ações estas que beneficiariam a população e estimulariam a ação de 

empresários do Turismo. No entanto, estas políticas acabaram por priorizar a orla, 

em detrimento de localidades do interior e carente de benefícios sociais.  

Para a Comissão de Turismo para elaboração do Plano Diretor da cidade foi 

sugerido que no desenvolvimento do Turismo, o Poder Público, 

 

deveria objetivar situar o município entre os principais destinos turísticos 
estaduais e nacionais, oferecendo as diversas modalidades de Turismo e 
lazer, negócios e saúde, de forma a reforçar a sua atual condição de 
vocação econômica e eixo de desenvolvimento socioeconômico municipal, 
promovendo: a ampliação e valorização do acervo ambiental, histórico e 

                                                           
13

 Turisrio: Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. 
14

 Dispõe sobre Plano Diretor, o sistema e o processo de planejamento e gestão do desenvolvimento urbano do 
Município de Rio das Ostras.  
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cultural; o respeito do bem estar dos habitantes; a articulação do Turismo 
rural e da atividade agrícola no sentido do fomento mútuo; o 
desenvolvimento de ações voltadas ao Turismo de negócios para terceira 
idade, o ecoturismo, o Turismo rural e o Turismo relacionado ao esporte; 
instalação de Postos de Informação ao turista, informatizados e com acesso 
à base de dados do Centro de Informações e Dados do Município entre 
outras. (LEI COMPLEMENTAR 004/2006, p4.)  

 

Nesta linha, após pesquisas sobre o perfil dos turistas feitas pelo SEMTIC, 

alguns objetivos, foram propostos visando valorizar o Turismo local: redirecionar o 

perfil de turistas atraindo os que tivessem maior poder aquisitivo, melhorar a 

qualidade da oferta, distribuir os benefícios econômicos para uma maior parcela da 

comunidade, preservar os recursos naturais e culturais como parte do 

desenvolvimento do Turismo, maximizar as receitas e aumentar a oferta de trabalho, 

atrair largo segmento de turistas por meio de políticas e programas de 

desenvolvimento de locais e de instalações e, utilizar o Turismo para atingir o 

desenvolvimento sustentável da cidade. (BARBOSA; ZAMOT, 2001 p.102)  

Das reformas urbanas realizadas, pode-se citar a revitalização da orla (centro 

e Costazul, alvos preferenciais dos agentes do mercado turístico local para a 

produção da atividade, embora também sejam estas as principais áreas de lazer 

para o conjunto da população local), reformas de ordem infra-estrutural, 

(saneamento, coleta de lixo, tratamento de esgoto e pavimentação) como exemplo, 

a construção do emissário terrestre e submarino na Costazul), além de programas 

como os de qualificação profissional. 

  

 
Figura 24 : Superior da esquerda para a direita: Construção do emissário submarino e emissário 
pronto. Inferior: Orla do Centro antes das reformas e trecho depois das reformas. 
Fonte :Google imagens, 2010 
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Figura 25 : Acima: Orla da Costazul. Abaixo: Centro 
Fonte :Google imagens, 2010 

 
  

Em agosto de 2009, o Condetur da Costa do Sol15 considerou o município “um 

destino pronto para atender o mercado regional e nacional” ressaltando o 

incremento da rede hoteleira e a criação de um Convention and Vistors Boreau. 

As questões que se põem são: A população acha que o Turismo tem sido feito 

de maneira positiva para a cidade? Como percebem seus impactos e os benefícios? 

O que acham dos turistas? 

No capítulo 4, serão apresentados os resultados da pesquisa. 

 

3.2 SELEÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Para este estudo foram investigadas as atitudes de moradores e 

trabalhadores diretos do Turismo como um fator determinante para a avaliação de 

sua percepção e seu comportamento.  

O método de investigação escolhido foi a Survey, método para pesquisas 

quantitativas mais conhecido e utilizado nas ciências sociais e que tem como técnica 

                                                           
15 Conselho de Turismo da Costa do Sol (RJ), em: 
http://www.macaecvb.com.br/modules.php?name=News&file=article&sid=10 acessado em 19/10/2010 
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a aplicação de questionários para avaliar uma amostra da população. (BABBIE, 

2001) 

A Survey teve como base estudos desenvolvidos por Konstantinos Andriotis 

sobre a percepção de moradores e trabalhadores de Turismo na Ilha de Creta, na 

Grécia16,. Seus questionários foram traduzidos e itens foram aproveitados de acordo 

com a realidade do campo de estudos escolhido. 

Para a detecção da percepção dos respondentes foram trabalhadas variáveis 

mensuradas a partir de múltiplos itens, como nos materiais estudados. Foi utilizada a 

escala conhecida como Likert, com 7 pontos,  para verificar o grau de concordância 

ou discordância às atitudes medidas, atribuindo-se a elas valores numéricos que tem 

por objetivo refletir a força e a direção da reação do entrevistado. (RODRIGUES; 

PAULO, 2007) Os 7 pontos foram traduzidos em: discordo totalmente, discordo em 

parte, discordo, não concordo nem discordo, concordo em parte,  concordo, 

concordo totalmente. Os itens desenvolvidos, por sua vez, foram retirados da 

literatura sobre os impactos do Turismo, descrita anteriormente, com o objetivo de 

verificar se tais impactos faziam parte da percepção dos agentes locais escolhidos.  

 

3.3 AMOSTRAGEM 

 

A amostra trabalhada é não-probabilística, sendo correspondente a um total 

de 207 respondentes.  Para participar da pesquisa os respondentes deveriam 

pertencer aos seguintes grupos: apenas morador de Rio das Ostras, não-morador, 

mas trabalhador direto do Turismo em Rio das Ostras, morador e trabalhador direto 

de Turismo em Rio das ostras.  

Os moradores apenas eram entrevistados caso possuíssem um tempo de 

moradia igual ou superior a 5 (cinco) anos. Os trabalhadores diretos do Turismo, 

residentes do município ou não, só eram entrevistados caso tivessem tempo de 

                                                           
16 Konstantinos Andriotis: Mestrado em Gestão de Hospitalidade International (Universidade de 
Strathclyde, 1995), doutorado em Planejamento e Desenvolvimento do Turismo (Universidade de 
Bournemouth, 2000) e Pós Doutorado em Marketing Turístico (Hellenic Open University, 2006). Os 
artigos estudados foram: Percepções e preferencias de grupos locais para o desenvolvimento do 
Turismo: Evidencias em Creta; A percepção dos impactos do desenvolvimento do Turismo pelos 
residentes de Creta; Atitudes dos residentes: sobre o desenvolvimento turistico: O caso de Creta e 
sua Tese: Percepção de moradores locais do turismo como uma ferramenta de desenvolvimento: O 
caso de Creta.  
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trabalho no Turismo igual ou superior a 2 anos. Estes critérios foram usados devido 

à dinâmica urbana local de rápido crescimento em curto espaço de tempo e a 

própria dinâmica de rotatividade do trabalho no setor turístico. 

Cabe ressaltar aqui que os trabalhadores indiretos do Turismo embora 

tenham sido entrevistados, não são o foco deste trabalho, por não terem esta 

atividade como fonte de renda principal e sim adicional. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de abril e maio de 2010, por 

uma equipe de três pesquisadores devidamente treinados, todos estudantes do 

curso de Turismo da Universidade e com grau de conhecimento técnico igual e 

superior ao 4º período da graduação. 

Foram entrevistados moradores de todos os distritos do município. Os 

respondentes foram abordados não apenas em seus domicílios, mas também em 

seus locais de trabalho, áreas sociais como a rua, comércio e outros. 

 

3.4.1 Construção do Instrumento de Coleta de Dados 

 

Como dito, o instrumento foi baseado em pesquisas anteriores. Neste 

trabalho ele foi estruturado em 3 blocos: 1) filtro da pesquisa (residente / não 

residente / trabalhador direto do Turismo); 2) identificação do perfil socioeconômico; 

3) atitudes e percepções dos respondentes em relação aos impactos do Turismo.  

 

3.4.1.1 Instrumento de Pesquisa 

 

O bloco A, (Figura 26), é formado pelo filtro da pesquisa. As perguntas iniciais 

tinham o objetivo de identificar o público, solicitando aos respondentes que 

identificassem os bairros ou as cidades de moradia e as empresas e cargos a que 

pertenciam. Os trabalhadores do Turismo eram perguntados a qual setor do Turismo 

faziam parte, se eram do setor de hotelaria, operação ou agenciamento de viagens, 

restauração, eventos ou outros, quando não sabiam responder ou por algum motivo, 

não respondiam, era adicionada a classificação correta após a revisão do material 

pela autora do trabalho. Os indivíduos que não moravam na cidade e não 
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trabalhavam no Turismo não eram entrevistados, conforme observação em 

tonalidade de cinza na própria ferramenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Formulário Percepção dos moradores e trabalhadores sobre os impactos do Turismo em 
Rio das Ostras. Bloco A: Filtro de pesquisa 
Fonte: Elaboração própria 

 

O Bloco B, em seguida, refere-se à identificação do perfil socioeconômico dos 

respondentes, as perguntas foram: sexo, idade, grau de escolaridade e renda bruta 

pessoal mensal, como explícito na figura 27. 

 
Figura 27: Formulário Percepção dos moradores e trabalhadores sobre os impactos do Turismo em 
Rio das Ostras. Bloco B: Perfil sócio-econômico 
Fonte: Elaboração própria 
 

No bloco C foram iniciadas as perguntas referentes a percepção do grupo 

escolhido a respeito do Turismo e seus impactos. Na pergunta C1 foi utilizada uma 

escala para medir as atitudes dos respondentes com relação ao Turismo na cidade. 

A pergunta realizada foi: “Em sua opinião, o Turismo para Rio das Ostras é...?”. 

As respostas deverão ser marcadas com um círculo em sua numeração. 
Bloco A: Filtro  

A.1 O Sr(a) mora em Rio das Ostras? 
A.1.1. Sim - Bairro:________________________________. 

A.1.2. Não - Cidade:______________________________. 
(se não, ir para a questão  A.3) 

A.2 Se morador(a), há quanto tempo reside em Rio das Ostras? ___________________________________________. 
A.3 O Sr(a)Trabalha em Rio das Ostras? 
 
A.3.1. Sim (ir para a questão A.4) 

 
 
A.3.2. Não. (ir para o Bloco B.) 

A.4 Em qual empresa trabalha? 
A.4.1. ______________________________. 

A.4.2. Qual o seu cargo, sua função? 
________________________________________________. 

A.5 Trabalha com Turismo:  Se SIM  
A.5.1. Hotelaria 
A.5.2. Operadora ou Agencia de viagens 
A.5.3. Restauração (A&B) 
A.5.4. Eventos 
A.5.5. Outro: _____________________________ 

A.5.6. Se NÃO trabalha com turismo.  
 
Outro: 
_____________________________________________. 
(ir para a questão B.1.) 

 
A.6. Se trabalhador do Turismo, há quanto tempo trabalha?______________________________________________. 

 
Atenção pesquisador, NÃO realizar a entrevista com pessoas que NÃO RESIDEM em R.O. NEM trabalham com 

Turismo. NÃO entrevistar veranistas (pessoas que possuem casa em R.O. para veraneio). 
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Como mostra a figura 28, foram utilizados 6 pares de adjetivos bipolares para medir 

componentes cognitivos e afetivos das atitudes seguindo o padrão das escalas de 

medição de atitudes da literatura de comportamento do consumidor (Day e Royne, 

1997; Bruner II et al, 2001 apud MAYER 2006). Foram inseridas colunas para as 

respostas “Não sabe” e “Não respondeu”, com valores atribuídos iguais a 8 e 9, 

respectivamente, para que fossem realizadas as análises estatísticas pertinentes. 

Estas colunas são presentes em todas as escalas da pesquisa.  

 

 
Figura 28: Formulário Percepção dos moradores e trabalhadores sobre os impactos do Turismo em 
Rio das Ostras. Bloco C, questão 1: Percepção 
Fonte: Elaboração própria 

 

Na pergunta C2, foram utilizados 22 itens para medir os impactos do Turismo 

na cidade, como mostram as figuras 29, 30, 31, 32 e 33. Vale lembrar que para a 

avaliação dos respondentes foi utilizada a escala Likert de 7 pontos, variando do 

ponto discordo totalmente à concordo totalmente. Os itens foram elaborados a partir 

da revisão de literatura pertinente e da tradução da Tese de Kostantinus Andriot’s, 

como falado anteriormente.  

Alguns itens, (marcados com um asterisco nas figuras 29, 30, 31, 32 e 33), 

tiveram seus sentidos propositalmente invertidos durante a análise estatística, posto 

que seus significados, em uma escala Likert de 1 a 7 pontos, possuíam o ponto 7, 

(mais extremo) negativo e não positivo como os demais itens. Os itens negativos 

foram criados dessa forma e diferente das demais apenas para chamar a atenção 

dos respondentes, sendo necessária a correta transformação no momento das 

análises devidas. 
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O Turismo gera mais empregos. 

Impactos econômicos 

Os preços da cidade aumentam em férias e feriados (alta temporada).* 

O Turismo traz vantagens econômicas para Rio das Ostras. 

Pessoas conseguem ganhar dinheiro com o Turismo. 

Os mercados, farmácias e padarias ficam com muitas filas na alta temporada.* 

Figura  29: Formulário Percepção dos moradores e trabalhadores sobre os impactos do Turismo 
em Rio das Ostras. Bloco C, questão 2: Percepção dos impactos: Impactos econômicos 
Fonte: Elaboração própria 
 

Falta mais água quando a cidade está cheia. * 

Impactos sociais 
Na baixa temporada o transito é melhor, não tem engarrafamento.* 

A violência aumenta nas férias.* 

O Turismo aumentou a especulação imobiliária.* 

Figura 30: Formulário Percepção dos moradores e trabalhadores sobre os impactos do Turismo 
em Rio das Ostras. Bloco C, questão 2: Percepção dos impactos: Impactos sociais 
Fonte: Elaboração própria 
 

Existe uma interação entre os moradores e os visitantes. 

Impactos culturais 
A interação entre moradores e visitantes é positiva. 

Por meio dos turistas, os moradores de R.O. obtém mais conhecimento. 

O Turismo traz novidades positivas para a cidade. 

Figura 31: Formulário Percepção dos moradores e trabalhadores sobre os impactos do Turismo 
em Rio das Ostras. Bloco C, questão 2: Percepção dos impactos: Impactos culturais 
Fonte: Elaboração própria 
 

O Turismo fez R.O ficar mais poluída.* 

Impactos ambientais 

Animais terrestres e marinhos estão sendo ameaçados com o aumento do 

Turismo.* 

Áreas verdes foram desmatadas para a construção de hotéis.* 

Os hotéis jogam esgotos sem tratamento nas águas.* 

O Turismo suja muito as ruas e as praias da cidade.* 

O Turismo destrói o meio ambiente de R.O.* 

Figura 32: Formulário Percepção dos moradores e trabalhadores sobre os impactos do Turismo 
em Rio das Ostras. Bloco C, questão 2: Percepção dos impactos: Impactos ambientais 
Fonte: Elaboração própria 
 

O Turismo trouxe uma maior preocupação social por parte dos políticos. 

Impactos políticos O Turismo propiciou a criação de planos de desenvolvimento para a cidade.  

O Turismo fez com que a população ajudasse mais nas decisões da cidade. 

Figura 33: Formulário Percepção dos moradores e trabalhadores sobre os impactos do Turismo 
em Rio das Ostras. Bloco C, questão 2: Percepção dos impactos: Impactos políticos 
* itens invertidos. 
Fonte: Elaboração própria 
 

 

Cabe ressaltar que alguns itens, após a pesquisa, foram considerados com 

problemas de compreensão e alto índice de não resposta, tendo sido, portanto, 
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eliminados do questionário. Os itens retirados são os seguintes: O litoral é mais 

tratado pela Prefeitura que o subúrbio/O Turismo auxilia na ascensão social/O 

Turismo fez com que muitas pessoas se mudassem para a cidade/Rio das Ostras 

fica cheia nas férias (sociais); Os turistas influenciam o comportamento dos 

moradores/A influência dos turistas é negativa para os moradores/Os turistas 

mudaram minha idéia sobre alguns lugares ou países/Os Turistas tem hábitos muito 

diferentes dos moradores/Os visitantes trazem hábitos ruins para a cidade 

(culturais); As obras de urbanização do litoral não correspondem com a realidade 

estética de Rio das Ostras/O Turismo ajuda na preservação do meio ambiente/O 

Turismo em Rio das Ostras é ambientalmente responsável (ambientais); O Turismo 

aprimora a comunicação entre os setores da prefeitura/O Turismo recebe maior 

atenção da Prefeitura que outros setores/Os investimentos devem ser direcionados 

para o Turismo (políticos); O Turismo traz mais benefícios econômicos que culturais, 

sociais e ambientais, em Rio das Ostras (percepção geral). 

O bloco de questões C3 (Figura 34) tinha o objetivo de detectar a percepção dos 

respondentes sobre os impactos do Turismo nas dimensões econômica, social, 

cultural, ambiental e política de maneira direta. Os itens buscavam identificar qual 

destas dimensões era considerada a mais beneficiada pelo Turismo em Rio das 

Ostras, sendo o primeiro lugar no ranking a mais beneficiada e o último, o quinto 

lugar, a categoria menos beneficiada pelo Turismo em Rio das Ostras.   

 

 
Figura 34: Formulário Percepção dos moradores e trabalhadores sobre os impactos do Turismo em 
Rio das Ostras. Bloco C, questão 3: Percepção. 
Fonte: Elaboração própria 

 

A questão C4 solicita aos respondentes sua opinião sobre os turistas de Rio das 

Ostras, conforme a figura 35. 
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Figura 35: Formulário Percepção dos moradores e trabalhadores sobre os impactos do Turismo em 
Rio das Ostras. Bloco C, questão 4: Percepção. 
Fonte: Elaboração própria 
 
 

Os dados resultantes da coleta foram tratados conforme explicitação a seguir. 

 

3.5 TRATAMENTO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Os dados foram tratados no software estatístico SPSS, versão 16.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences - Pacote Estatístico para as Ciências Sociais). 

Para as questões do bloco A e B, foram retiradas apenas as frequências e 

alguns cruzamentos foram realizados, posto que os objetivos destes blocos foram 

apenas filtrar a amostra (bloco A) e identificar e conhecer o seu perfil, (bloco B). Já 

para as questões do bloco C (percepção e atitudes), antes da análise das respostas 

sobre atitudes e percepções do Turismo, impactos e turistas, tornou-se necessária a 

aplicação de alguns testes estatísticos de maneira a garantir a confiabilidade da 

pesquisa.  

Em primeiro lugar foi verificado se cada escala media o mesmo constructo, ou 

seja, se as escalas eram unidimensionais de maneira a mostrar que os itens criados 

mediam as idéias que estavam sendo pesquisadas a cada questão. Foi testada 

assim, a adequabilidade do modelo de análise fatorial exploratória (EFA), por meio 

dos testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e Bartlett Test of Sphericity. Já para testar a 

confiabilidade das escalas utilizadas na pesquisa, foi feita a análise do coeficiente 

Alfa de Cronbach. Todos estes testes são sugeridos por Hair et al. (2006). 
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 A primeira estatística, o KMO, indica a proporção da variância dos dados que 

pode ser considerada comum a todas as variáveis. Quanto mais próximo de 1, mais 

adequada é a amostra à aplicação da análise fatorial. Se este valor fosse inferior à 

0,5 a amostra seria, por sua  vez, inadequada. (HAIR et al., 2006).  

Já o teste de esfericidade de Bartlett, testa se a matriz de correlação é uma 

matriz identidade, o que indicaria que não há correlação entre os dados.  (HAIR et 

al., 2006). Quanto mais baixo for seu nível de significância, ou seja, mais próximo a 

0, mais forte é a relação entre as variáveis. (FOULGER, 2004) 

O coeficiente Alfa de Cronbach, mede a consistência interna dos itens de uma 

escala e sua confiabilidade, verificando o desempenho do instrumento de pesquisa 

em uma dada população. O Alfa de Cronbach auxilia na obtenção de uma estimativa 

apropriada da magnitude para o erro da medida. Para que seja apropriado, seu valor 

deve ser superior a 0,7, no entanto, existe um limite mínimo de aceitação da 

confiabilidade da escala que é 0,6. Quanto maior o alfa, ou seja, próximo de 1, maior 

a confiabilidade da escala usada (HAIR et al., 2006). 

A análise fatorial exploratória (EFA) sintetiza as informações das escalas de 

cada variável em fatores, ou seja, grupos menores de informações. Para a extração 

destes fatores, no entanto, foi utilizado o método de componentes principais, 

recomendado por Hair et al (2006). Este método objetiva encontrar uma combinação 

linear entre as variáveis até que o máximo da variância seja explicada. Após este 

procedimento, busca-se uma nova combinação linear até que o nível adequado seja 

atingido (HAIR et al. 2006; BEZERRA, 2007). Para melhorar o poder explicativo dos 

fatores gerados foi utilizado o método de rotação VARIMAX, seu objetivo foi diminuir 

a possibilidade de uma variável possuir altas cargas fatoriais para diferentes fatores. 

(HAIR et al.2006).  

Após estes testes, são retiradas finalmente as médias das variáveis de maneira 

a obter diretamente as respostas às perguntas do trabalho. 

Para identificar se existe diferença entre a percepção de dois dos grupos 

pesquisados, (apenas moradores e apenas trabalhadores diretos do Turismo), foram 

utilizados dois testes estatísticos: o Teste ANOVA e o Teste Mann-Whitney. Ambos 

os testes verificam se há diferença entre dois ou mais grupos analisados, no 

entanto, o teste ANOVA é um teste paramétrico, ou seja, utilizado quando a 

distribuição subjacente é simétrica (curva normal). Já o Mann-Whitney foi a 

alternativa não-paramétrica escolhida (quando os dados não são normais), pois a 
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distribuição das variáveis não foi conhecida. Ambos irão testar se há ou não 

diferenças entre os grupos. (FOULGER, 2004; SHIMAKURA, 2008) 

Para isso tem-se a hipótese nula (H0) de que não há diferenças entre os grupos e 

a hipótese alternativa (H1) de que há diferenças entre os grupos. A hipótese nula é 

aceita se o nível de significância for menor que 5% (α = 0,05), a hipótese nula é 

rejeitada se o nível de significância for maior que 5% (α = 0,05). (HAIR et al. 2006). 

 A seguir serão explicitados os resultados da pesquisa. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Neste capitulo são abordados os resultados da pesquisa. Serão detalhados 

em primeiro lugar, o perfil da amostra e em seguida, os resultados referentes à 

percepção.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Dos 207 respondentes, 59% eram mulheres e 41%, homens. Os 

entrevistados concentraram-se na faixa entre os 21 e 60 anos, com uma maior 

representação de adultos nas faixas dos 41 aos 50 anos (ver figura 36). 

 

 
Figura 36: Sexo e Idade dos respondentes 
Fonte:  Elaboração própria 

 

O ensino médio predomina na amostra, como se verifica na figura 37, com 

51% das respostas. Na figura 38 verifica-se que 59% dos respondentes possuem 
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renda mensal até R$1.020,00, o que, segundo o IBGE (2007), corresponde as 

classes econômicas E e D da população.  

 

 
Figura 37: Grau de escolaridade 
Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura 38: Renda Bruta Mensal 
Fonte : Elaboração própria 

 

No que tange ao local de residência, apenas dois (2) respondentes eram de 

outras localidades, Barra de São João (bairro do município de Casimiro de Abreu) e 

Cabo Frio; (Tabela 1), estando a descrição dos bairros abrangidos pela pesquisa no 

gráfico subseqüente. (Figura 39) 
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  Freqüência % % Válida % 
Acumulada 

Validos 

sim 205 99 99 99 

não 2 1 1 100 

Total 207 100 100   
Tabela 1 : Residentes de Rio das Ostras 
Fonte:  Elaboração própria por meio de SPSS 
 

 
Figura 39: Localidades residenciais captadas na pesquisa  
Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação ao tempo de residência em Rio das Ostras, 49% dos 

respondentes estão nas faixas dos 6 aos 10 anos e de 11 aos 15 anos. (Figura 40) 
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Figura 40: Tempo de residência em Rio das Ostras 
Fonte:  Elaboração própria 

 

Da amostra captada, 86 indivíduos correspondem ao grupo dos trabalhadores 

diretos do Turismo, 84 declararam-se não trabalhar diretamente com o Turismo e 37 

não responderam a questão. (Tabela 2) 

  Freqüência % % Válida % 
Acumulada 

Validos 

não 84 40,6 49,4 49,4 

sim 86 41,5 50,6 100 

Total 170 82,1 100   

Não Resposta 37 17,9     

Total 207 100     
Tabela 2: Trabalha com Turismo? 
Fonte:  Elaboração própria 
 

Dos trabalhadores diretos do Turismo 42,3% encontram-se no setor de 

hotelaria e no setor de alimentos e bebidas, como destaque na tabela 3. 

  Frequência % % Válida % Acumulada 

Validos 

Não trabalha 
com Turismo 84 40,6 49,4 49,4 

Hotelaria 25 12,1 14,7 64,1 

Restauração 
(A&B) 47 22,7 27,6 91,8 

Eventos 2 1 1,2 92,9 

Atrativos 
Turísticos 9 4,3 5,3 98,2 

Secretaria de 
Turismo 2 1 1,2 99,4 

Transportes 1 0,5 0,6 100 

Total 170 82,1 100   
Perda   37 17,9     
Total 207 100     

Tabela 3: Trabalha em qual setor do Turismo? 
Fonte:  Elaboração prória 
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Na distribuição do tempo nota-se que 50% dos respondentes trabalham de 2 

a 5 anos no setor, enquanto que 44% trabalham há mais de 6 anos.(Figura 41) 

 

 
Figura 41: Tempo que trabalha com Turismo 
Fonte : Elaboração própria 
 
 

A seguir são apresentadas as análises referentes às seguintes variáveis: 

atitudes em relação ao Turismo; impactos percebidos do Turismo; atitudes em 

relação aos turistas.  

 

4.2 PERCEPÇÃO DOS IMPACTOS DO TURISMO 

 

4.2.1 Atitudes em Relação ao Turismo 

 

A escala de atitudes foi testada em relação a unidimensionalidade e 

confiabilidade. Para testar a unidimensionalidade, foi realizada uma análise fatorial 

exploratória (EFA), como descrito anteriormente. O KMO e o Bartlett's Test 

indicaram que a amostra era adequada para o uso da EFA. (Tabela 4) 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 0,871 

Bartlett's Test of Sphericity 

Qui-
Quadrado 
Aprox. 

964,455 

df 15 
Sig. 0,00 

Tabela 4 : KMO e Teste de Bartlett’s  
Fonte:  Elaboração própria  
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O KMO foi 0,871, ou seja, maior que 0,5 e próximo de 1, o que comprova 

satisfatoriamente a correlação entre as variáveis. Já o Teste de Bartlett's foi igual a 0 

indicando uma forte relação entre as variáveis.  

Após a análise fatorial, foi obtido 1 (um) fator, com 74,021% da variância 

explicada (Tabela 5). As cargas fatoriais da escala estão descritas na tabela 6, com 

a observância da geração de 1 componente. 

 

Componentes 

Auto valores iniciais Soma das Cargas Quadráticas 

Total % da Variância % Acumulada Total 
% da 

Variância 
% 

Acumulada 

1 4,441 74,021 74,021 4,441 74,021 74,021 

2 0,603 10,055 84,076    

Tabela 5: Variância total explicada 
Fonte : Elaboração própria 

 

 

Componente 

1 
Ruim/Bom 0,731 
Negativo/Positivo 0,873 
Destrutivo/Construtivo 0,838 
Errado/Certo 0,889 
Desvantajoso/Vantajoso 0,914 
Decepcionante/Estimulante 

0,904 
Tabela 6: Cargas fatoriais da escala  
Fonte : Elaboração própria 

 

Com um Alfa de Cronbach igual a 0,929, ou seja, muito próximo a 1, a 

confiabilidade do instrumento pôde ser comprovada (Tabela 7). 

 

Alpha de Cronbach Nº de ítens 

0,929 6 
Tabela 7:  Alpha de Cronbach 
Fonte : Elaboração própria 
 

Estes resultados permitiram a criação de uma nova variável, como esperado, 

a variável ATITUDE EM RELAÇÃO AO TURISMO. 
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 Atitude em Relação ao Turismo  

 

Conforme o histograma abaixo (figura 42), a média da nova variável foi de 4,75. 

Vale lembrar que os valores de 1 à 7 descritos no histograma referem-se a escala 

Likert variando os valores de: Concordo totalmente (1) à Discordo Totalmente (7). 

 

Figura 42: Média -  Atitudes em relação ao Turismo 
Fonte: Elaboração própria 
 
 

Os resultados indicam que a avaliação dos respondentes sobre o Turismo para a 

cidade foi positiva. Houve, no entanto diferenças entre as percepções dos grupos 

analisados?  

 

4.2.1.1 Diferenças entre as percepções dos grupos: trabalha diretamente com 

Turismo e apenas moradores 

 

Para responder a pergunta acima, ou seja, se há diferenças entre as respostas 

dos dois grupos (trabalham diretamente com Turismo e moradores), foram feitos 

dois testes estatísticos: o teste paramétrico ANOVA (Tabela 8), e o teste não 

paramétrico, Mann-Whitney. (Tabela 9) 
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Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade             

(df) 

Média das 
somas dos 
quadrados 

F Sig. 

  Trabalha 
com Turismo? 

Entre 
Grupos 4,126 1 4,126 1,158 0,283 

Dentro 
dos 
Grupos 

598,503 168 3,563     

Total 602,629 169       

Tabela 8 : Teste ANOVA -  Trabalha com Turismo? 
Fonte:  Elaboração própria 
 
 

Os resultados da ANOVA (tabela 8) e o Mann-Whitney (tabela 9) mostraram que 

não há diferença significativa entre os grupos, respectivamente α = 0,283 e α = 

0,467.  

 

 Trabalha com 
Turismo 

Mann-Whitney U 3379,5 
Wilcoxon W 7120,5 
Z -0,727 
Asymp. Sig.  0,467 

Tabela: 9: Teste Mann - Whitney 
Fonte: Elaboração própria 
 

As médias obtidas em cada grupo estão descritas na tabela 10.  Como se vê 

ambos os grupos tiveram uma avaliação ligeiramente positiva (acima do ponto 

médio da escala = 4,0) e semelhante sobre o Turismo para a cidade. 

Trabalha com 
Turismo? Média N Desvio Padrão 
Não 
(Moradores) 4,94 84,00 1,72 
Sim 
(trabalhadores 
diretos) 4,63 86,00 2,04 
Total 

4,78 170,00 1,89 
Tabela: 10: Médias dos grupos estudados 
Fonte: Elaboração própria 

 

A seguir, serão mostrados os resultados sobre os impactos do Turismo. Foram 

verificados resultados interessantes. 
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4.2.2 Percepção dos Impactos do Turismo 

 

Para a medição das percepções sobre os impactos do Turismo, foram usados 

itens relacionados a cinco dimensões: econômica, social, cultural, ambiental e 

política, conforme discutido no trabalho. Estes itens foram também testados em 

termos de unidimensionalidade (EFA) e confiabilidade.  

Com relação aos impactos sociais, culturais e políticos, a EFA não foi bem 

sucedida. Não houve alta correlação entre os itens e a análise de confiabilidade das 

escalas mostrou que estas ainda não estão maduras. Foram feitas assim análises 

especificas que serão demonstradas separadamente. Já com relação aos impactos 

ambientais e econômicos a EFA mostrou um KMO de 0,656, ou seja, maior que 0,5, 

o que comprova a correlação entre as variáveis e um Teste de Bartlett igual a 0, 

indicando forte relação entre as variáveis. (Tabela 11) 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 0,656 

Bartlett's Test of Sphericity 

Qui-
Quadrado 
Aprox. 

598,306 

df 231 

Sig. 0,00 
 

Tabela 11 : KMO e Teste de Bartlett 
Fonte:  Elaboração própria 
 

 

Após a análise fatorial, foram obtidos 7 (sete) fatores, com 64,60% da 

variância explicada. (Tabela 12) 
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Componentes 

Auto valores iniciais Extração de Cargas Quadráticas Soma das Cargas Quadráticas 

Total % de 
Variância 

% 
Acumulada 

Total % de 
Variância 

% Acumulada Total % de 
Variância 

% 
Acumulada 

1 4,426 20,12 20,12 4,426 20,12 20,12 3,336 15,164 15,164 

2 2,577 11,715 31,835 2,577 11,715 31,835 2,237 10,17 25,334 

3 1,995 9,067 40,902 1,995 9,067 40,902 1,905 8,661 33,995 

4 1,592 7,237 48,139 1,592 7,237 48,139 1,809 8,222 42,217 

5 1,369 6,222 54,361 1,369 6,222 54,361 1,79 8,138 50,355 

6 1,239 5,63 59,99 1,239 5,63 59,99 1,602 7,281 57,635 

7 1,015 4,612 64,602 1,015 4,612 64,602 1,533 6,967 64,602 

8 0,943 4,288 68,889             

Tabela 12: Variância total explicada 
Fonte : Elaboração própria 

 

Na análise destes fatores, os resultados da EFA foram consistentes, no entanto, 

apenas em relação aos impactos Ambiental e Econômico, como colocado. Como 

mostra a tabela 20, as cargas fatoriais estão indicando alta correlação dos itens das 

escalas com os fatores, o que indica que as questões utilizadas foram adequadas 

para a medição destas dimensões latentes. (Tabela 13) 

 

Matriz Rotacionada. Método Varimax. 
Impacto 

Ambiental 

Impacto 

Econômico 

O Turismo gera mais empregos -0,186 0,702 

O Turismo traz vantagens econômicas para R.O. -0,071 0,784 

Pessoas conseguem ganhar dinheiro com o 
Turismo. 

0,002 0,805 

O Turismo fez R.O. ficar mais poluída. 0,642 -0,162 

Animais terrestres e marinhos estão sendo 
ameaçados com o aumento do Turismo. 

0,792 -0,141 

Áreas verdes foram desmatadas para a construção 
de hotéis. 

0,777 -0,049 

Os hotéis jogam esgotos sem tratamento nas águas. 0,591 0,155 

O Turismo suja muito as ruas e as praias da cidade. 0,577 0,045 

Tabela 13: EFA - Impactos 
Fonte : Elaboração própria 
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A partir desses resultados foi possível assim, criar duas novas variáveis: A 

variável Impacto Ambiental e a variável Impacto Econômico.  

 

4.2.2.1 Impacto Ambiental 

 
A EFA da nova variável comprovou o resultado descrito anteriormente. O KMO 

foi de 0,773, a variância total explicada foi de 51,77%, um componente extraído e o 

alfa de Cronbach de 0,765 (tabelas 14; 15; 16). As cargas fatoriais dos 5 itens estão 

observados na tabela 17.  

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 0,773 

Bartlett's Test of Sphericity 

Qui-
Quadrado 
Aprox. 

135,065 

df 10 

Sig. 0,00 
 
Tabela 14: KMO e Teste de Bartlett 
Fonte : Elaboração própria 

 

Componentes Auto valores iniciais Soma das Cargas 
Quadráticas     

  Total % da 
Variância 

% Acumulada Total % da 
Variância 

% 
Acumulada 

1 2,589 51,77899 51,77899 2,588949716 51,779 51,779 

2 0,830384108       

Tabela 15: Variância total explicada 
Fonte : Elaboração própria 
 

Itens Componente 

  1 

Áreas verdes foram desmatadas para a construção 
de hotéis. 

0,720 

Os hotéis jogam esgotos sem tratamento nas águas. 0,653 

O Turismo suja muito as ruas e as praias da cidade. 0,693 

O Turismo fez R.O. ficar mais poluída. 0,747 

Animais terrestres e marinhos estão sendo 
ameaçados com o aumento do Turismo. 

0,778 

Tabela 16: Cargas fatoriais 
Fonte : Elaboração própria 
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Alpha de Cronbach Nº de ítens 

0,765 5 

Tabela 17: Alpha de Cronbach 
Fonte : Elaboração própria 
 

A média da nova variável foi tirada, conforme explícito abaixo, (tabela 18). Com 

valor de 5,15 verifica-se, segundo a percepção dos respondentes, que os impactos 

para o meio ambiente são considerados negativos. Vale ressaltar que nesta escala, 

os itens foram criados de maneira invertida propositalmente, os valores foram assim, 

1 para a percepção mais positiva e a 7 para a mais negativa. 

 

N 

Validos 203 
Não 
respostas 

4 

Média 5,1461 
Mediana 5,3333 
Desvio 
Padrão 

1,3959 

Variância 1,9486  
 
Tabela 18: Média  - Impacto Ambiental 
Fonte : Elaboração própria 

 
 
4.2.2.2 Impacto Econômico 

 

Já para a variável impacto econômico, o KMO foi de 0,660, com variância total 

explicada de 62,70%, um componente e alfa de Cronbach de 0,765, (tabelas 19, 20, 

21 e 22) demonstrando adequação da amostra e confiabilidade dos dados. 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 0,660 

Bartlett's Test of Sphericity 

Qui-
Quadrado 

Aprox. 
109,211 

df 3 

Sig. 0,00 
Tabela 19: KMO e Teste de Bartlett 
Fonte : Elaboração própria 
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Componentes 
Auto valores iniciais Soma das Cargas 

Quadráticas 

Total 
% da 

Variância 
 % 

Acumulada Total 
% da 

Variância 
 % 

Acumulada 
1 1,881 62,706 62,706 1,881 62,706 62,706 
2 0,635 21,17 83,876       

3 0,484 16,124 100       
Tabela 20: Variância total explicada 
Fonte : Elaboração própria 
 
     

Itens Componente 

 1 

O Turismo gera mais empregos 0,644 

O Turismo traz vantagens econômicas para R.O. 0,681 

Pessoas conseguem ganhar dinheiro com o Turismo. 0,556 
Tabela 21: Cargas fatoriais 
Fonte : Elaboração própria 

 
 

Alpha de Cronbach Nº de itens 

0,765 3 

Tabela 22: Alpha de Cronbach 
Fonte : Elaboração própria 

 

Da nova variável Impacto Econômico, foi retirada a média de valor 5,67, como 

demonstra a tabela 23. Este resultado demonstra que a percepção dos 

respondentes com relação aos impactos econômicos é positiva.  

 

 

N 

Válidos 206 

N 1 

Média 5,67 

Mediana 6 
Desvio 
Padrão 1,2834 

Variância 1,6472 
 
Tabela 23:   Média - Variável Impacto econômico 
Fonte : Elaboração própria 
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4.2.2.3 Diferenças entre as percepções dos dois grupos (pessoas que trabalham 

diretamente com Turismo e apenas moradores) com relação às variáveis 

IMPACTO AMBIENTAL e ECONÔMICO 

 

Para a variável Impacto Ambiental os resultados do teste ANOVA e Mann-

Whitney mostram que há diferenças significativas na percepção dos grupos (tabelas 

24 e 25). Todos os níveis de significância ficaram abaixo de 0,05. 

 

  

Soma dos 
Quadrados 

Grau de 
liberdade 

(df) 

Média das 
somas 

dos 
quadrados F Sig. 

Entre Grupos 25,658 1 25,658 13,467 0,00 

Dentro dos 
grupos 

314,370 165 1,905 
    

Total 340,028 166       

Tabela 24: ANOVA -  Grupos Trabalha diretamente com Turismo e moradores. 
Fonte : Elaboração própria 

 

Mann-Whitney U 2378,000 

Wilcoxon W 5948,000 

Z -3,554 

Asymp. Sig. (2 -
tailed) 

,000 

    
Tabela 25: Mann-Whitney -  Grupos Trabalha diretamente com Turismo e moradores. 
Fonte : Elaboração própria 

 

As médias obtidas em cada grupo estão descritas na tabela 26. Verifica-se que 

os moradores tiveram percepções mais negativas sobre os impactos ambientais 

(5,52) que os trabalhadores diretos do setor, (4,73). 

 

Trabalha com 
Turismo? 

Média N Desvio 
Padrão 

Variância 

Não (Moradores) 5,52 83 1,30 1,69 
Sim (trabalhadores 
diretos) 

4,73 84 1,46 2,12 

Total 5,12 167 1,43 2,05 

Tabela 26: Médias -  Grupos Trabalha diretamente com Turismo e moradores. 
Fonte : Elaboração própria 
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Para a variável impacto econômico  os resultados do ANOVA e Mann-Whitney 

demonstraram significância 0,812 e 0,691, respectivamente, mostrando que não há 

diferenças significativas entre as percepções dos dois grupos. (Tabelas 27 e 28) 

  

 Soma dos 
Quadrados 

Grau de 
liberdade 

(df) 

Média das 
somas dos 
quadrados F Sig. 

Entre Grupos 0,096 1 0,096 0,057 0,812 

Dentro dos 
grupos 

281,671 167 1,687 
    

Total 281,767 168       

Tabela 27: ANOVA - Grupos Trabalha diretamente com Turismo e moradores. 
Fonte : Elaboração própria 

 

  

Mann-Whitney U 3444,000 

Wilcoxon W 7185,000 

Z -,397 

Asymp. Sig. (2 -
tailed) 

0,691 

Tabela 28: Mann-Whitney - Grupos Trabalha diretamente com Turismo e moradores. 
Fonte : Elaboração própria 

 

As médias estão conforme tabela 29 e demonstram uma percepção positiva a 

respeito dos impactos econômicos para ambos os grupos. 

 

Trabalha com 
Turismo? 

Média N Desvio 
Padrão 

Variância 

Não  5,70 83 1,30 1,69 

Sim  5,65 86 1,30 1,68 

Total 5,67 169 1,30 1,68 

Tabela 29: Médias- Grupos Trabalha diretamente com Turismo e moradores. 
Fonte : Elaboração própria 

 

 

4.2.2.4 Medição de Impactos Sociais, Culturais e Políticos.  

 

Como colocado, com relação aos impactos sociais, culturais e políticos, a EFA 

não foi bem sucedida. Não houve alta correlação entre os itens e a análise de 

confiabilidade das escalas mostrou que estas ainda não estão maduras. 
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Devido a esses resultados, não foram criadas novas variáveis a partir dos itens 

usados. Mesmo assim, os resultados das questões individuais são relevantes e 

merecem atenção. 

 

Impactos Políticos 

 

Os itens trabalhados e as médias estão explícitas na tabela 31. Verifica-se que 

os respondentes tiveram percepções de regulares à ligeiramente positivas com 

relação a dois impactos políticos estudados, a criação de planos de desenvolvimento 

e a colaboração da população nas decisões políticas. Já no item preocupação social 

por parte dos políticos a média demonstrou grau de descontentamento. (3 = 

Discordo). (Tabela 30) 

 

Itens 

O Turismo trouxe 
uma maior 

preocupação social 
por parte dos 

políticos. 

O Turismo propiciou a 
criação de planos de 

desenvolvimento para 
a cidade. 

O Turismo fez com 
que a população 

ajudasse mais nas 
decisões da cidade. 

N Válidos 182 174 196 

  
Não 
resposta 

25 33 11 

Média   3,71 4,36 4,06 

Desvio Padrão   2,04 1,98 2,13 

Variância   4,19 3,94 4,55 

Tabela 30: Médias 
Fonte : Elaboração própria 

 

Impactos culturais 

 

Os respondentes também demonstraram percepções positivas com relação a 

dois itens dos impactos culturais: a existência de interação entre moradores e 

turistas e a obtenção de conhecimento na troca entre as partes. A percepção foi 

mais positiva, no entanto quando questionou-se se a interação existente era positiva. 

(Tabela 31) 
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Ítens 

Existe uma interação 
entre os moradores 

e os visitantes. 

 A interação entre 
moradores e visitantes 

é positiva. 

Por meio dos turistas, 
os moradores de 
R.O. obtém mais 
conhecimento. 

N Válidos 194 196 195 

  
Não 
resposta 

13 11 12 

Média   4,53  5,05 4,23 

Desvio Padrão   1,95 1,80 2,01 

Variância   3,82 3,25 4,04 
Tabela 31: Médias 
Fonte : Elaboração própria 

 

Impactos sociais 

 

Como se verifica na tabela 32, as médias dos itens: “Falta mais água quando a 

cidade está cheia”, “A violência aumenta nas férias” e “Na baixa temporada o 

transito é melhor, não tem engarrafamento” indicam que os respondentes 

concordaram com essas afirmações, ou seja, que percebem a piora do ambiente 

social da cidade durante a alta temporada. 

 

Itens 

Falta mais água 
quando a cidade 

está cheia. 

Na baixa temporada o 
transito é melhor, não 
tem engarrafamento. 

A violência aumenta 
nas férias. 

N Válidos 199 205 199 

  
Não 
resposta 

8 2 8 

Média   6,28  5,78 5,21 

Desvio Padrão   1,46 1,75 1,84 

Variância   2,14 3,07 3,38 
Tabela 32: Médias 
Fonte : Elaboração própria 
 

 

4.2.2.5 Benefícios Gerais Percebidos 

 

Na análise dos benefícios percebidos, foi solicitado que os entrevistados 

indicassem qual era, em sua opinião, o principal benefício do Turismo em Rio das 

Ostras. Como mostra a tabela abaixo, 68% consideraram o benefício econômico 

como o mais importante. (Tabela 33) 
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Benefícios Total de respostas Total relativo 

Benefício Econômico 130 68% 

Benefício Social 11 6% 

Benefício Ambiental 15 8% 

Benefício Político 24 13% 

Benefício Cultural 11 6% 

Total 191 100% 
Tabela 33: Benefícios Gerais  Percebidos 
Fonte : Elaboração própria 
 

 
4.2.3 Atitudes em relação aos Turistas 

 

 
O KMO foi bastante satisfatório,(0,900),  bem próximo a 1. O Bartlett's Test foi 

igual a 0, indicando uma forte relação entre as variáveis. (Tabela 34) 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 0,900 

Bartlett's Test of Sphericity 

Qui-
Quadrado 
Aprox. 

586,703 

df 28 

Sig. 0,00 
Tabela 34: KMO e Teste de Bartlett 
Fonte : Elaboração própria 

 
Apenas um fator foi obtido, com 54,98% da variância explicada (Tabela 35).  

 

  Componentes  
Auto valores iniciais Soma das Cargas Quadráticas 

Total % da 
Variância  

 % 
Acumulada Total % da 

Variância  
 % 

Acumulada 

 
1 15,73 54,98 54,98 15,73 54,98 54,98 

2 2,98 10,40 65,38       
Tabela 35: Variância total explicada 
Fonte : Elaboração própria 

 
As cargas fatoriais foram altas, conforme a tabela 36. 
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 Componente 

Gosto/Não Gosto 0,708 

Honestos/Desonestos 0,782 

Discretos/Indiscretos 0,706 

Confio/Não confio 0,679 

Educados/Mal educados 0,805 

Simpáticos/Antipáticos 0,770 

Admiro/Desprezo 0,745 

Amistosos/Hostis 0,730 

Tabela 36: Cargas fatoriais 
Fonte : Elaboração própria 

 
O Alpha de Cronbach também foi satisfatório. (Tabela 37) 

 

Alpha de Cronbach Nº de itens 

0,880 8 

 
Tabela 37: Alpha de Cronbach 
Fonte : Elaboração própria 

 

Com isto uma nova variável foi criada, a variável ATITUDES EM RELAÇÃO AOS 

TURISTAS.  

 

Atitudes com relação aos Turistas 

 

A média da nova variável está conforme tabela abaixo (tabela 38). Os resultados 

demonstram certa insatisfação da população com relação aos turistas da cidade, já 

que a média ficou abaixo do ponto médio da escala. 

 

N 

Válidos 196 

Não 
respostas 11 

Média 3,5677 

Mediana 3,625 

Desvio 
padrão 1,3762 

Variância 1,8938 

 
Tabela 38: Média Variável - Atitudes com relação aos turistas 
Fonte : Elaboração própria 
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O histograma (figura 43) abaixo demonstra estes resultados com maior clareza. 

 
Figura 43: Média – Atitudes com relação aos Turistas 
Fonte : Elaboração própria 
 

Percebe-se uma concentração das respostas abaixo do ponto médio 4, 

significando percepção negativa. 

Houve, no entanto, percepção diferenciada sobre os turistas entre os grupos 

trabalhadores diretos do Turismo e moradores? 

 

4.2.3.1 Diferenças entre as percepções dos dois grupos (trabalhadores diretos 

do Turismo e apenas moradores) com relação aos turistas  

 

Os resultados da ANOVA e Mann-Whitney (tabelas 39 e 40) mostraram que não 

há diferença significativa entre os grupos, respectivamente α = 0,344 e 0,338.  
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  Soma dos 
Quadrados 

Grau de 
liberdade 

(df) 

Média das 
somas dos 
quadrados F Sig. 

Entre Grupos 1,775 1 1,775 0,903 0,344 

Dentro dos grupos 
Groups 

314,618 160 1,966 
    

Total 316,393 161       

Tabela 39: Anova – Grupo Trabalha diretamente com Turismo e moradores. 
Fonte : Elaboração própria 

 
    

Mann-Whitney U 2992,500 

Wilcoxon W 6152,500 

Z -,959 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

0,338 

Tabela 40: Mann-Whitney – Grupo Trabalha diretamente com Turismo e moradores. 
Fonte : Elaboração própria 
 

As médias estão conforme tabela 41 e demonstram a percepção negativa 

descrita anteriormente. 

 

Trabalha com 
Turismo? 

Média N Desvio 
Padrão 

Variância 

Não (moradores) 3,64 83 1,33 1,77 
Sim (trabalhadores 
diretos) 

3,43 79 1,47 2,17 

Total 3,53 162 1,40 1,97 

Tabela 41: Médias– Grupo Trabalha diretamente com Turismo e moradores. 
Fonte : Elaboração própria 
 

 

A seguir são explicitadas as conclusões deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Este estudo teve como objetivo analisar as percepções dos moradores e 

trabalhadores diretos do Turismo em Rio das Ostras sobre os impactos do 

fenômeno.  

Para este estudo foram levantados os seguintes pressupostos: (A) o 

desenvolvimento do Turismo aumenta os impactos, e isto torna os moradores menos 

favoráveis à atividade; (B) a relação entre os residentes e os visitantes é uma troca 

entre custos e benefícios, tendo os moradores uma atitude positiva ou negativa em 

relação ao Turismo, dependendo do resultado final dessa relação; (C) os residentes 

percebem o impacto econômico como positivo, enquanto os impactos socioculturais 

e ambientais, como negativos ou neutros o que poderia explicar os resultados que 

demonstram que o ganho econômico advindo do Turismo tem melhor poder para 

prever o comportamento dos residentes que os impactos negativos. 

Com o objetivo de analisar os pressupostos descritos acima foram então 

elaboradas as seguintes perguntas: (1) A população acha que o Turismo é realizado 

de maneira positiva para a cidade, tendo em vista o contexto do crescimento do 

Turismo? (que relaciona-se ao pressuposto A). (2) Como percebem seus impactos e 

os benefícios da atividade sob as óticas econômica, social, ambiental, cultural e 

política? (que relaciona-se ao pressuposto C) e por fim, a pergunta (3): O que acham 

os grupos estudados dos visitantes da cidade? (que relaciona-se ao pressuposto B). 

A resposta à pergunta 1 é dada pelos resultados da variável Atitudes em 

relação ao Turismo. Lembrando a escala Likert utilizada, o valor 4 significa não 

concordo, nem discordo. Como demonstrado nos resultados deste estudo, a média 

resultou em um valor igual a 4,75, ou seja, demonstrou uma ligeira intenção para 

lado positivo da escala. Pode-se afirmar assim, que os moradores não consideram o 

Turismo negativo para a cidade, ou seja, não são menos favoráveis à atividade, 

avaliando-se também o pressuposto colocado. 
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Por meio das informações prestadas anteriormente, verificou-se que Rio das 

Ostras teve um processo de mudanças orientadas para o Turismo de maneira rápida 

e significativa, que contou em grande parte com divisas advindas do petróleo, mas 

que foram orientadas para investimentos em infra-estrutura e lazer, por exemplo, de 

maneira a agregar valor a Rio das Ostras como um destino turístico. Este processo 

trouxe, segundo os estudos deste trabalho, uma série de impactos, sendo um dos 

mais expressivos, um rápido crescimento dos níveis e demandas populacionais, com 

vistas ao crescimento que se anunciava. Os resultados obtidos não denunciam, 

porém, que este desenvolvimento foi acompanhado por um desfavorecimento da 

população com relação Turismo, mas sim que o Turismo é bem vindo para a cidade, 

apesar de algumas restrições. 

Para responder a pergunta 2, (como os grupos percebem seus impactos e os 

benefícios da atividade sob as óticas econômica, social, ambiental, cultural e 

política?) que relaciona-se ao pressuposto C, foram realizadas duas questões, a 

questão C2, (impactos), e a questão C3, (benefícios do Turismo). Como resultados 

da questão C2, foram bem sucedidos os impactos analisados sob as óticas 

econômica e ambiental.  

Com relação aos impactos econômicos a percepção dos moradores foi positiva, 

(média 5,67) e não houve diferenças na percepção dos grupos moradores e 

trabalhadores diretos, ambos consideram os impactos econômicos trazidos pelo 

Turismo de maneira positiva. Este resultado é corroborado pela questão C3 que 

responde que os impactos econômicos são mais percebidos que os demais. Estes  

dados podem justificar em parte a atitude positiva dos respondentes com relação 

Turismo para a cidade, falado acima.  

Já com relação aos impactos ambientais as percepções foram negativas (média 

5,15) e houve diferenças entre os grupos, (5,52 foi a média da percepção para os 

moradores e 4,73 foi a média de percepção para os trabalhadores diretos), o que 

indica que para os moradores os impactos ambientais trazidos pelo Turismo para a 

cidade são verificados de maneira mais negativa que para os trabalhadores diretos 

do setor.  

Estas percepções podem ser resultado da influência da política de 

desenvolvimento da cidade, que como visto, declara como objetivos o crescimento 

econômico e a preservação dos recursos naturais, provocando ações sob estas 

duas óticas. Para o crescimento econômico, no entanto as pesquisas demonstraram 
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uma inclinação para a percepção de benefícios, corroborando para os pressupostos 

aqui trabalhados, enquanto que para o meio ambiente, segundo definição trabalhada 

aqui, a percepção inclina-se para os malefícios da atividade para a cidade, também 

corroborando com os pressupostos descritos por Beni. A explicação disto pode 

residir em diversas justificativas. Uma delas pode estar na resposta da questão C4 

que avalia a atitude dos respondentes com relação aos turistas da cidade. 

Foi verificado que tanto os moradores quanto os trabalhadores diretos tem uma 

percepção negativa dos visitantes da cidade, (médias 3,64 e 3,43 respectivamente). 

De acordo com o pressuposto dado por Beni, que baseia-se na teoria da troca 

social, se a atitude dos locais não é positiva com relação aos visitantes, é possível 

que os custos sociais representem mais que benefícios para estes grupos. 

Ou seja, embora o Turismo seja bem vindo e propicie impactos econômicos 

positivos, os visitantes da cidade, no momento da pesquisa, podem estar 

representando maiores custos para a cidade, como se vê no âmbito ambiental 

quando os impactos apontados são percebidos como negativos.  

As informações indicam que existe a consciência da importância do Turismo 

para a cidade como atividade geradora de divisas. Isto pode se dar por já existir 

apelo para o Turismo desde o início de seu povoamento, ou seja, historicamente, os 

moradores possuem uma postura de conhecimento do que é o Turismo e o que ele 

pode trazer para a cidade.  

O custo por parte dos visitantes atuais pelos grupos moradores (aqueles que 

apenas convivem) e trabalhadores (aqueles que do setor sobrevivem), porém, pode 

se dar por características atuais do perfil econômico ou comportamental desses. 

Como contribuições deste trabalho, pode-se citar algumas acadêmicas: o 

estudo apresenta uma metodologia de desenvolvimento de um instrumento de 

pesquisa, embasada em ferramenta traduzida e adaptada a realidades locais, 

ferramenta pouco encontrada em estudos nacionais; além de ser realizado em um 

município com semelhanças com relação ao processo de desenvolvimento turístico 

de muitas localidades brasileiras, estes fatores servem portanto, como estímulo ao 

desenvolvimento de outras trabalhos. O mesmo oferece ainda a organização das 

diferentes abordagens sobre os impactos do Turismo, algo diferenciado das 

abordagens estudadas nos livros. Todas foram separadas e explicadas, além da 

análise dos autores. O histórico de desenvolvimento de Rio das Ostras relatado 
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aqui, também foi organizado de maneira pioneira, já que não foram encontrados 

documentos que constem a quantidade de informações inseridas de forma evolutiva. 

Já como contribuições gerenciais o estudo aponta uma inobservância entre as 

atitudes tomadas pelos agentes organizadores do Turismo na cidade de Rio das 

Ostras, o poder público e privado, das percepções concretas dos moradores, 

denunciando um desalinhamento com os interesses locais. Torna-se necessário que 

os agentes descritos avaliem de maneira direta e regular a opinião de seus 

residentes e trabalhadores, não apenas para garantir a sustentabilidade da própria 

atividade, vocação principal de Rio das Ostras e aposta para o futuro, quando os 

royalties do petróleo se esgotarem, mas principalmente para garantir o bem estar de 

seus cidadãos e seu meio ambiente, o que prega os objetivos da cidade expressos 

em seus documentos e política de desenvolvimento. Ações como o planejamento 

estratégico participativo, baseado também em pesquisas regulares podem auxiliar 

no processo de inserção da população local nas decisões políticas da cidade, 

resultando erros reduzidos e mais calculados e acertos mais freqüentes. 

Como sugestões para as próximas pesquisas, estão a organização de novas 

análises com os agentes aqui estudados em outras localidades ou mesmo no 

município de Rio das Ostras, para verificar se aconteceram alterações nas 

percepções durante o tempo; além disso, a análise de grupos como trabalhadores 

indiretos e não residentes mais trabalhadores da atividade, grupos que não 

receberam atenção neste trabalho. Torna-se importante a disponibilização de 

maiores recursos para a aplicação destas pesquisas com uma amostra maior, além 

disto, verificou-se que a aplicação de um pré-teste qualitativo, como grupos de foco, 

por exemplo, na cidade de estudo se dá de maneira fundamental para garantir que 

os itens de avaliação sejam mais adequados aos contextos locais. Para a avaliação 

de alguns itens, que neste trabalho foram pouco sucedidos como as variáveis 

culturais, sociais e políticas, torna-se importante a avaliação de outros métodos de 

pesquisa com novas técnicas instrumentais, por exemplo, como entrevistas com 

perguntas abertas ou outras pesquisas das áreas humanas mais aprofundadas. 

Como sugestão além, está a aplicação de pesquisas mais aprofundadas nas 

populações para identificar se podem ser consideradas como comunidades, como 

discutido anteriormente, antes da aplicação da pesquisa de percepção, como a 

organizada neste trabalho, o que poderá contribuir para as respostas sobre os itens 

acima falados. 
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ANEXOS 

 

Atrativos Turísticos de Rio das Ostras 

Figueira centenaria  

Figueira centenária onde o imperador(Rei) 
brasileiro Dom Pedro II se sentou a sua 
sombra para descansar. Na mesma 
figueira também repousaram o presidente 
Getúlio Vargas, o príncipe Maximiliano 
(Austríaco) e o príncipe Dom João 
Henrique (brasileiro) 

Casa da Cultura 
Museu do Sítio Arqueológico 

Sambaqui da Tarioba  - 

casa centenária, possui valor histórico e 
cultural avaliado e estimado pelo Inepac. 
Mostra de artistas regionais no salão de 
exposições. 

 
exposição de peças catalogadas pela 
época, origem e denominação em 
reconstituição da pré-história desta região. 

Centro Ferroviário de Cultura de 
Rocha Leão 

 
 

estação centenária que faz parte da linha 
que liga Barão de Mauá a Vitória. Centro 
Ferroviário Cultural de Rocha Leão. 

Parque dos Pássaros 

horto florestal com vegetação preservada 
da Mata Atlântica. Oferece informações de 
plantas e possui grande variedade de 
mudas ornamentais, medicinais e 
silvestres. Mini-zoo com animais 
domésticos e aves raras. São realizados 
passeios nas trilhas do Parque. Estes 
passeios são gratuitos. No mais longo 
deles, são gastos 40 minutos de 
caminhada pela restinga. No mais curto, é 
visitado um grande viveiro onde ficam 
espécies variadas de pássaros. 

Poço de Pedras do Largo de 
Nossa Senhora da Conceição 

construído em meados do século XVIII, 
por mão-de-obra escrava, era a fonte de 
água à beira-mar, onde o povo servia-se 
de água para beber e lavar louça. 
Recuperado no ano 2000,é o resgate da 
memória e identidade cultural de Rio das 
Ostras. 

Monumento Natural dos 
Costões Rochosos  

faixa compreendida entre a Praia da 
Joana até a Praça da Baleia. Reserva 
ecológica. Possui riqueza de fauna e flora. 

Manguezais (Ecossistema  ponte 
de Costazul 

grande área preservada que se inicia 
perto da ponte de Costazul. Reserva 
ecológica. Possui riqueza de fauna e flora 
marinha. 

Praça da Baleia  área de lazer e contemplação abriga a 
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escultura de uma Baleia Jubarte com 20 
metros de comprimento, toda estrutura 
metálica, recoberta com chapas de bronze 
e liga de latão, feita pelo artista plástico, 
Roberto Sá, conhecido internacionalmente 
pelas esculturas hiper-realistas. Esta é a 
maior homenagem a um cetáceo no 
mundo. 

Orla de Costazul  

obra de urbanização realizada pela 
Prefeitura, que em sua 1ª fase, criou 850 
metros lineares de área de lazer e 
preservação, com ciclovia, academia de 
ginástica ao ar livre, quiosques, 
playgrounds e 15 mil m² de área de 
restinga preservada. 

Lagoa do Iriri (Lagoa da coca-
cola 

Lagoa com uma água escura, apelidada 
pelos moradores de "lagoa da coca-cola", 
pois apresenta uma intensa concentração 
de iodo, o que deixa a água com uma 
coloração semelhante à do refrigerante. 

Emissário Submarino 

Localizado no praia de Costazul, o 
emissário possui um píer liberado para as 
pessoas onde é possível ter uma bela 
vista da região serrana da cidade e 
praticar saltos de mais de 40 metros de 
altura. 

Praça do Trem e Fábrica de 
Bonecas 

A praça do Trem e Fábrica de Bonecas foi 
criada através de um programa de 
geração e renda da Fundação Rio das 
Ostras. Possui showroom, um palco 
italiano onde são encenadas as produções 
da Fundação de Rio das Ostras e onde 
funciona o projeto de cultura em Rocha 
Leão para crianças e jovens. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_das_ostras 

 

 

 

 

 


