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Turismo Sustentável. 
 
 
 

O modelo de desenvolvimento sustentável para o turismo considera a autenticidade 
cultural, a inclusão social, a conservação do meio ambiente, a qualidade dos serviços e a 
capacidade de gestão local como condições fundamentais para a viabilidade da atividade turística 
a longo prazo.  

No Brasil, diversas organizações vêm pesquisando e analisando formas de operacionalizar 
o desenvolvimento sustentável na atividade turística, como o Conselho Brasileiro para o Turismo 
Sustentável, que propõe 7 princípios técnicos. Vejamos quais são esses princípios:  

1. Respeitar a legislação vigente: o turismo deve respeitar a legislação vigente no País, 
em todos os níveis, e as convenções internacionais de que o Brasil é signatário; 

2. Garantir os direitos das populações locais: o turismo deve buscar promover 
mecanismos e ações de responsabilidade social, ambiental e de equidade econômica, inclusive a 
defesa dos direitos humanos de uso da terra, mantendo ou ampliando, a médio e longo prazos, a 
dignidade dos trabalhadores e comunidades envolvidas; 

 3. Conservar o meio ambiente natural e sua diversidade: em todas as fases de 
implementação e operação, o turismo deve adotar práticas de mínimo impacto sobre o ambiente 
natural, monitorando e litigando efetivamente os impactos, de forma a contribuir para a 
manutenção das dinâmicas e processos naturais e seus aspectos paisagísticos, físicos e 
biológicos, considerando o contexto social e econômico existente; 

 4. Considerar o patrimônio cultural e valores locais: o turismo deve reconhecer e 
respeitar o patrimônio histórico e cultural das regiões e localidades receptoras a ser planejado, 
implementado e gerenciado em harmonia com as tradições e valores culturais, colaborando para 
o seu desenvolvimento;  

5. Estimular o desenvolvimento social e econômico dos destinos turísticos: o turismo 
deve contribuir para o fortalecimento das economias locais, a qualificação das pessoas, a 
geração crescente de trabalho, emprego e renda e o fomento da capacidade local de desenvolver 
empreendimentos turísticos;  

6. Garantir a qualidade dos produtos, processos e atitudes: o turismo deve avaliar a 
satisfação do turista e verificar a adoção de padrões de higiene, segurança, informação, 
educação ambiental e atendimento estabelecidos, documentados, divulgados e reconhecidos;  

7. Estabelecer o planejamento e a gestão responsáveis: o turismo deve estabelecer 
procedimentos éticos de negócios visando engajar a responsabilidade social, econômica e 
ambiental de todos os integrantes da atividade, incrementando o comprometimento do seu 
pessoal, fornecedores e turistas em assuntos de sustentabilidade, desde a elaboração de sua 
missão, objetivos, estratégias, metas, planos e processos de gestão. 

 Como já vimos, o desenvolvimento de uma região ou de um produto turístico sem 
planejamento pode ter consequências desastrosas. 

Nossa cidade busca ter um turismo sustentável para que nossos atrativos turísticos fiquem 
ativos por bastante tempo, assim atraindo mais turistas para Capão da Canoa. 
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O assunto Turismo sustentável é muito interessante, peço que você de uma lida no que 

está sendo feito a nível de Brasil, segue o link de um arquivo em pdf bem completo sobre turismo 
sustentável.  

A atividade é fazer a leitura do material proposto. 
 
http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/images/roteiros_brasil/turismo_e_sustentabilidade

.pdf 
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