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 Resumo 

O conceito de capacidade de carga turística procura identificar “quantos são muitos” em uma 

localidade, ou seja, definir parâmetros numéricos da quantidade de visitantes que pode ser 

considerada excessiva, ao mesmo tempo que procura definir parâmetros de quais condições o 

turismo pode ser considerado sustentável. Nesse artigo é enfatizada a discussão econômica, a partir 

da análise de instrumentos de políticas públicas, oriundos da teoria da economia ambiental, 

buscando a solução para o problema do controle do excesso do fluxo de pessoas nas cidades 

turísticas. A abordagem econômica permeia soluções via os instrumentos econômicos, quantidade e 

preço, respectivamente a partir da análise dos casos de sucesso de Veneza, na Itália, e Bonito, em 

Mato Grosso do Sul, afim de que sejam traçadas alternativas e considerações para a solução do 

problema da capacidade de carga em cidade turística. A conclusão aponta possibilidades de controle 

do fluxo de visitantes nas cidades turísticas em prol da preservação dos atrativos turísticos, 

garantidores do desenvolvimento da atividade fim do turismo.  

 

Palavras-chave: Capacidade de carga. Turismo. Economia. Patrimônio. 

 

                                                

I Bacharel em economia (BSc) pela Faculdade de Economia e Administração (FEA) da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), ele obteve seu grau de Mestre em Ciências (MSc) em Engenharia de Produção pela Coordenação dos 
Programas de Pós-graduação em Engenharia (COPPE) da UFRJ em 1978. Na Universidade de Londres (Wye College), 

Jorge Nogueira desenvolveu estudos de doutoramento entre 1978 e 1982, obtendo seu título de PhD (Doutor em 

Filosofia) com tese sobre os aspectos econômicos da conservação dos recursos naturais. Professor Titular, Dedicação 

Exclusiva, do Departamento de Economia da Universidade de Brasília (ECO/UnB), onde ingressou como Professor 

Colaborador em maio de 1983, orientador da pós-graduação, contato jmn0702@unb.br. 

 
II Doutoranda do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais – IGC/UFMG, Departamento de 

Geografia. Professora do Eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Brasília – IFB. Mestre em turismo pelo Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília - CET/UnB, 

linha de pesquisa economia. Professora assistente com dedicação exclusiva, do Instituto Federal de Brasília – IFB, no 

eixo Hospitalidade e Lazer, contato karla.trigueiro@ifb.edu.br. 



 

 

 Introdução 

 

As investigações acerca da capacidade de carga turística, sob o enfoque quantitativo, isto é, 

definições de quantas pessoas por espaço\tempo uma determinada área suporta, levando-se em 

consideração qual atividade turística é desenvolvida no local, ainda são incipientes e controversas. 

Limitar
1
 um local a determinado número de pessoas sempre é uma tarefa difícil, pautada em 

conceitos diversos.  

Sobretudo é necessário pensar na boa conservação dos atrativos turísticos das localidades, 

haja vista que a manutenção desses atrativos garante também o desenvolvimento da atividade 

turística nos destinos. Temos então um impasse entre a necessidade de conservar o atrativo em bom 

estado, e a força do desenvolvimento da atividade turística que atraí cada vez mais turistas às 

destinações de relevância histórica e cultural. Assim é preciso buscar o desenvolvimento sustentável 

da atividade turística, pensando sobretudo na manutenção do atrativo, como também no valor da 

experiência do turista. 

Bimone e Punzo [s.d.] no texto “How many are too many (tourists)? Tuscan Cities”, tratam 

de quais são as condições desejáveis para que haja o equilíbrio entre os protetores dos recursos e os 

visitantes. Eles questionam quais são os critérios para se definir a quantidade excessiva de visitantes 

e a condição para o turismo ser sustentável, sendo pautado em atitudes, também sustentáveis, dos 

turistas. Os conceitos e os resultados podem e devem variar em função de cada comunidade, 

partindo, primeiramente, da análise do conceito de capacidade de carga feita pela OMT, que se 

relaciona a definição de sustentabilidade do turismo. Conforme os autores  

 

A capacidade de carga de um destino turístico é o número máximo de pessoas que possa 

visitá-lo durante o mesmo período sem comprometer o seu desempenho ambiental, física, 

econômica e características sócio-culturais e sem uma redução no nível de satisfação dos 

turistas. (tradução nossa) (Bimone e Punzo, s.d., p. 2-3). 

 

O turista ao imaginar-se visitando um atrativo turístico espera que haja a manutenção da 

qualidade e das características específicas do local visitado, a fim de fazer mais do que uma visita, o 

visitante tem a expectativa de ter uma experiência no lugar. Muitas das vezes, principalmente 

quando há um grande fluxo de visitantes na destinação, a experiência do visitante pode ser 

comprometida. Assim, o turista tende a buscar novos locais, alternativos e com melhor nível de 

conservação. O controle do fluxo excessivo de visitantes pode evitar esse tipo de problema e 

garantindo a mitigação dos impactos nos atrativos turísticos das cidades. 

 Nesse artigo nos propomos analisar instrumentos de políticas públicas, oriundos da teoria da 

economia ambiental, a partir de algumas possibilidades econômicas que estabeleçam o controle do 



 

 

fluxo de visitantes em uma determinada localidade, por meio dos instrumentos econômicos 

regulatórios, quantidade e preço.   

 

O Controle do Fluxo de Visitantes via Quantidade  

 

“Para que se avance da abordagem qualitativa para a quantitativa, em termos de 

determinação da capacidade de carga, é necessário delinear as diferentes áreas de estudo 

(...) e examinar os processos pelos quais a capacidade de carga é determinada e de que 

forma ela poderá mudar com o passar do tempo”. (Cooper, 2001, p.222).  

 

Primeiramente devemos pensar como é possível controlar fluxo de pessoas via quantidade. 

Como isso pode ser feito? Sabe-se que o valor da experiência adquirida pelo turista em visita, pode 

sofrer queda em função do grande fluxo de pessoas na destinação. Cidades que recebem um grande 

fluxo de turistas  por espaço/tempo tem menor capacidade de garantir uma real vivência ao turista 

durante sua visita, podendo deixar impressões que não condizem com a realidade, além de terem 

menor condições de prestar um atendimento de serviços de qualidade, que leve o turista a fazer uma 

propaganda espontânea, gerando novos turistas. Temos que o controle da quantidade visa impedir 

que a cidade receba um número excessivo de visitante, número esse que variará em função dos 

parâmetros de condições e de análise de cada cidade. 

Cooper (2001) admite que a pesquisa da capacidade de carga de forma quantitativa precisa 

ser continuada, levando-se em consideração fatores locais e externos, dentro do processo de 

planejamento e desenvolvimento, que gera reflexos na sociedade, na cultura, no meio ambiente, na 

economia e nos turistas.  

O controle via quantidade foi estudado a partir da análise do caso de Veneza, na Itália, por 

meio das considerações tecidas por Borg (1995), exemplo que na literatura estudada é avaliado 

como sendo extremo.  

Em Veneza, no ano de 1951 observou-se na região um êxodo da população e de atividades 

econômicas em função da atividade turística intensa, justificável por uma intensa competição, no 

que se refere ao uso do centro histórico por turistas e por residentes, com isso reduzindo a 

população para menos da metade.  

Em 1952 mais de meio milhão de turistas geraram 1,2 milhões de pernoites na cidade. Já em 

1992 passam a 1,21 milhões de chegadas, com 2,168 milhões de pernoites em hotéis e hospedagem 

em locais que não fazem parte da rede hoteleira. Além dos milhares de excursionistas recebidos por 

dia, que nesse mesmo ano, somaram seis milhões.  

O autor do estudo de Veneza destaca que a ilha, a qual possui por volta de 700 hectares de 

área, numa “forma urbis
2
” única, teve seu patrimônio preservado graças a uma série de leis de 



 

 

proteção, entretanto, verificou-se que somente em 1992 foi visitada por mais de sete milhões de 

pessoas, o que é um fato preocupante.  

Segundo Borg (1995), o número de visitantes/turista que a cidade recebe já se aproximou da 

capacidade de absorção turística limite da cidade. Diante disso, várias são as alternativas propostas 

para o controle do fluxo excessivo de turistas na cidade. Como primeira possibilidade, expressando 

certa rigidez de postura, pode ser feito o controle do centro histórico, restringindo o trânsito a carros 

privados e o estacionamento restrito a moradores, como em Amsterdan que estuda um 

estacionamento diversificado ou em Salzburgo e Brujas que já colocaram em prática um estudo do 

trânsito, não permitindo que os veículos turísticos estacionem no centro. Mas isso somente seria 

viável, considerando que houvesse um transporte público para fazer o traslado dos visitantes até o 

centro histórico, permitindo que as autoridades públicas façam o controle do fluxo turístico.  

Como segunda alternativa, sensivelmente mais suave e possivelmente mais efetiva no 

controle da demanda excessiva, tem-se a implantação de um sistema de reservas antecipadas. Isso 

pode ser viabilizado por meio da compra de um pacote de serviços que inclua bônus para 

alimentação, visitas às exposições e museus, descontos e outros. Podendo ser obrigatório ou 

opcional o uso de bilhetes de entrada, servindo ao incentivo a esse tipo de reserva. Ou ainda, através 

da criação de um cartão de uso exclusivo na cidade, “City Currency Card”, que serviria como um 

cartão de crédito, válido para a duração da visita e apto a pagar os bens e serviços adquiridos dentro 

da cidade. O tipo de cartão varia de acordo com o perfil do cliente e com o acordo pré-estabelecido 

ao adquiri-lo. Ambos, o pacote ou o cartão, podem estruturar o fluxo por meio da reserva 

antecipada, haja vista que estimaria o número máximo de visitantes e a partir dele faria o controle.  

Essas alternativas demonstram que Veneza, dentro da gestão do fluxo de visitantes, tenta 

encontrar soluções para o controle do fluxo de visitantes, por meio do controle quantitativo. Borg 

(1995) destaca que seria interessante tornar a cidade inacessível a alguma categoria de visitante, se 

possível, em especial aos excursionistas, acreditando que esse tipo de turista ao permanecer menos 

de 24horas, movimente menos a economia do destino e o impacte mais. Esse tipo de consideração 

descrimina  e cerceia o acesso considerando somente o fator econômico, contudo há que ser 

considerado outros tipos de impactos possíveis a partir do desenvolvimento da atividade turística, 

tais como por exemplo impactos sócio-culturais que podem ser gerados a partir do perfil do turista 

que visita a cidade. 

É importante salientar que no momento em que o estudo de Borg foi viabilizado, o “Veneza 

Card”, cartão obrigatório de uso do turista, estava sendo apresentado como alternativa para a 

cidade, sendo o número de cartões o mais restrito possível, tal qual a capacidade de absorção do 

centro de Veneza. Essa ferramenta é baseada no artigo de Ermolli y Guidotti (1991) apud Borg 



 

 

(1995), que dizem ser essencial, para a sua funcionalidade, que todas as partes envolvidas acreditem 

que a regulação do fluxo de visitantes é indispensável a todos os subsistemas da cidade e que haja 

um alto grau de cooperação entre os usuários do sistema.  

A partir do estudo da capacidade turística sócio-econômica de Veneza, feito por Costa 

(1990) apud Borg (1995), pôde-se concluir que a solução admitida como ótima para a cidade seria a 

de 9.780 turistas que utilizassem hotéis (com uma ocupação de 89 por 100), 1.460 turistas em outro 

tipo de hospedagem e um máximo de 10.587 excursionistas. Entretanto, o que preocupa é que esses 

valores vêm sendo infringidos com o aumento a cada ano do fluxo de visitantes a esse destino, 

pressionando o patrimônio e a população com os excessos provocados pela atividade turística.  

Atualmente a gestão do fluxo de visitantes na cidade de Veneza se dá por meio do controle 

da quantidade de pessoas que circulam e que têm acesso a cidade. Entretanto, não a cerceiam, 

somente diminuem a facilidade de permanência e de prestação de serviço sem um prévio 

agendamento, com bastante antecedência.  

 

O Controle do Fluxo de Visitantes via Preço  

 

O controle via preço será analisado a partir do estudo do caso da cidade de Bonito – MS, que 

adota o voucher
3
 para controle de fluxo local. Estudo esse, fundamentado na análise do trabalho de 

Vieira (2003), onde é possível entender o voucher único, como um instrumento modelo de gestão 

da atividade turística executada nessa região, concebida como pólo receptivo de ecoturismo do 

estado de Mato Grosso do Sul, baseando-se no preço para controlar o fluxo de visitantes.  

O voucher único
4
, como um instrumento de gestão da atividade turística, teve surgimento 

espontâneo, sendo criado por um dos membros da comunidade, se estabelecendo através de um 

“pacto de adoção e utilização
5
” feito por todos os atores da atividade turística local. O voucher 

passa a ser comercializado nas agências do receptivo da cidade de Bonito – MS. Entretanto, não 

exclui o controle da freqüência de visitantes feita pela prefeitura local. Essa forma de controle foi 

baseada na “exploração” sustentável dos recursos turísticos locais, a partir da constituição de uma 

rede de cooperação que envolve o poder público e o trade turístico.  

O autor diz que voucher pode ser definido como “um documento fornecido pelo operador da 

viagem, que lista os serviços que você comprou e com os quais você “paga” hotéis, tour’s
6
 ou 

aluguel de carros”, ou diretamente explicitado como sendo “um comprovante de pagamento” 

(Vieira, 2003, p. 17). Especificamente no turismo, é considerado um “contrato de prestação de 

serviços futuros”. Na atividade turística são comercializados produtos intangíveis, sendo assim o 

voucher, se torna o ticket comprobatório de compra, por prévio pagamento, de um serviço a ser 



 

 

consumido na destinação turística. A venda pode ser direta ou feita por agência e/ou operadoras. 

Entretanto cada empresa envolvida na prestação desse tipo de serviço deverá cumprir o que foi 

acordado entre as partes, como ocorre em qualquer outro tipo de contrato.  

O voucher de Bonito/MS é obrigatório
7
 em todos os passeios turísticos locais, sendo que o 

voucher único inicial se constituía de 05 vias, em cores diferentes e com a mesma numeração, 

destinadas respectivamente a: branca - via a ser entregue no atrativo visitado; amarela – via do 

guia que conduz o passeio; azul - via do turista (ou grupo); rosa - via da agência que comercializou 

o passeio, e verde - via da prefeitura, que não deve ser destacada do bloco. A numeração do 

voucher serve para que seja feita a reserva em passeios, nele também deve constar espaço a ser 

preenchido com os seguintes dados: da agência, do momento da comercialização, a identificação do 

turista e do passeio. À medida que os blocos de voucher´s eram utilizados e devolvidos a prefeitura 

para a realização do recolhimento do imposto sobre serviços (ISS), as agências recebiam novos 

talões.  

A partir de 2003, o voucher sofre algumas transformações, passando a ser impresso em 

formulário contínuo pela prefeitura, possibilitando que o preenchimento fosse realizado de forma 

manual ou eletrônica. Antes, em 2002 havia mudado a forma de recolhimento para ISSQN – 

Imposto sob serviço de qualquer natureza, a fim de que fosse mais efetivo o recolhimento, 

disciplinando a questão do preenchimento da nota fiscal. Permanecem as 05 (cinco) vias, todas na 

cor branca com o impresso preto e cópias feitas com carbono, para evitar fraude, salientando a 

ocorrência de multa para documento rasurado. É imprescindível a razão social de cada agência, 

permanecendo a exigência de devolução dos blocos anteriores preenchidos e recolhimento do 

imposto para entrega de novo voucher´s. As inovações deram espaço para o código dos passeios, 

dos guias turísticos e das agências endossadas e na parte superior, há um código de barras, para o 

número de controle do município.  

O voucher se consolida, como um fixador de limites nos passeios
8
, por meio de vários 

acontecimentos. Inicialmente com a formação do primeiro curso de guias de turismo regional em 

1993, ato posterior a Eco 92, que introduz a discussão da sensibilização em relação à preocupação 

ambiental. Juntando-se a essas ações em 1995, a criação da lei Municipal 689/95, a qual torna 

obrigatório o acompanhamento por guias especializados, em todos os passeios turísticos locais. 

Ainda nesse mesmo ano ocorre a aprovação da lei Municipal 695/95, que institui o Conselho 

Municipal de Turismo – COMTUR.  

A capacidade de carga dos atrativos foi definida pelos órgãos ambientais responsáveis. O 

Ministério Público Local – Promotoria de Meio Ambiente nos casos da Gruta do Lago Azul, rio 

Sucuri e Balneário Municipal, e nos demais o Conselho Municipal de Meio Ambiente – 



 

 

COMDEMA e o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR foram os órgãos responsáveis pela 

freqüência diária estabelecida, baseados na utilização sustentável (VIEIRA, 2003, p. 30).  

Conclui-se que por meio de política pública, adotada em conjunto pelo trade turístico e o 

poder público encontra-se uma forma alternativa interessante de controle do fluxo de turistas nos 

atrativos naturais, definido principalmente pelo preço. Somente por meio da compra do voucher se 

tem acesso aos atrativos turísticos do local. A partir da análise desse tipo de controle de fluxo de 

pessoas faz-se a crítica, que ao traçar política pública controladora via preço, deve-se pensar 

também em alternativas inclusivas que garantam o acesso a quem não pode pagar, pelo menos em 

período de tempo definido no ano, para que não haja uma elitização do destino, cerceando o direito 

de acesso somente aos que tem poder aquisitivo para tal. 

 

Considerações Finais 

 

No âmbito do planejamento turístico, a questão principal a ser resolvida é encontrar formas 

de ajuste entre demanda e oferta turística, priorizando a conservação dos atrativos, sem gerar 

exclusão social, haja vista a existência de “custos sociais” no uso do território para fins turísticos. 

As alternativas apresentadas em questão, quantidade e preço, traçam possibilidades de controle do 

fluxo de pessoas nas destinações, mas cada uma delas deve ser testada e ajustada de acordo com as 

particularidades de cada cidade.  

As alternativas quantitativas são inibidoras de demanda, sendo também não ideais, por 

gerarem a necessidade do uso de grande aparato para fiscalização, muitas vezes não disponível, 

além de cercearem o direito de ir e vir das pessoas na cidade. É preciso pensar: como seria feito e 

quais seriam os critérios adotados para impedir a visita a partir de tal número de pessoas? Questões 

assim são mais facilmente respondidas e calculadas quando se trata de espaços fechados, por 

exemplo, em parques e reservas, entretanto no ambiente da cidade, outros fatores tem que ser 

levados em consideração, que não o quantitativo. Fatores esses que permeiam aspectos qualitativos 

e de análise dos tipos de impactos oriundos a partir do perfil do turista e do tipo de turismo 

desenvolvido em visita a cidade. 

Estudos levam a algumas alternativas, para se obter o controle do fluxo de pessoas em 

cidades turísticas, via instrumentos econômicos, sobretudo primando por buscar cada vez mais 

opções de redução do impacto da atividade turística. Ressalta-se ser necessário dar continuidade a 

estudos que permitam antever situações de vulnerabilidade do patrimônio aliadas a políticas 

públicas preventivas que resguardem os bens patrimoniais das cidades. 



 

 

Sendo assim, pode-se admitir, a partir do caso de Veneza, que a atividade turística gera 

benefícios. No entanto, também ocasiona enormes custos sociais, incalculáveis, tais como as perdas 

de costumes sociais, em função do número excessivo de visitantes no espaço das cidades. Controlar 

fluxo turístico de pessoas é garantir que o valor da experiência de cada visita também seja 

resguardado, levando-se em consideração também o valor que o autóctone tem, além do resguardo 

do patrimônio turístico das cidades, que mantém o desenvolvimento da atividade turística. 

Temos que a solução do problema com relação à capacidade de carga turística nas cidades é 

um fator que já aflige as cidades européias, mas constitui-se como uma dificuldade mundial que, 

por conseguinte, chegará as demais cidades turísticas do Brasil e do mundo.  

Já a alternativa utilizada pela cidade de Bonito/MS deve ser estruturada de forma a não 

tornar-se excludente e elitista, pois se o turista só tem acesso aos atrativos turísticos por meio do 

pagamento de ingresso, a atividade turística desse local estará limitando o acesso a quem pode 

pagar esse valor, se não fizer a previsão de outra forma de acesso, tal como, ter uma tarifa com 

valor menor em período de baixa estação, criando um calendário alternativo, fora de temporada, 

quando a cidade tem um menor fluxo de visitantes, com valores acessíveis a visitação. 

Num primeiro momento, quando se pensa em fazer o controle do fluxo de pessoas por meio 

de instrumentos econômicos regulatórios, a primeira impressão é a de que será feito um controle 

que cerceará o uso dos espaços por meio de lei, pura e simplesmente. Entretanto nesse trabalho 

foram analisadas as alternativas de controle por meio dos instrumentos econômicos, e a partir dessa 

análise buscou-se alternativas que considerassem para além dos instrumentos regulatórios, não 

cerceando o direito de acesso aos atrativos turísticos em função do poder aquisitivo dos visitantes. 

A relação estabelecida entre o número de visitantes mínimo e o máximo, buscando-se 

encontrar um valor de equilíbrio para visitação dos destinos, também deve envolver reflexões 

relacionadas ao consumo de água, eletricidade, poluição ambiental, lixo, boa qualidade de vida para 

os residentes e outros aspectos, os quais, certamente, aumentam proporcionalmente, dependendo do 

número de pessoas e/ou atividade desenvolvida no local. Assim, o número proposto como limite 

será baseado na realidade de cada destino, considerando outras variáveis além do tamanho do 

territorial ocupado. A proposta desse estudo perpassa a necessidade de fazer um diagnóstico de cada 

localidade, considerando o seu calendário de sazonalidade, traçando alternativas de controle do 

fluxo de visitantes a partir desse, e garantindo um ajuste do desenvolvimento da atividade turística à 

capacidade que cada destinação tem em receber um determinado número de turistas. 
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Notas explicativas 

                                                

1 Sobre a questão, pode ser visto BRITO (2007), que desenvolveu estudo sobre “certificação de destinos turísticos de 

dominante patrimonial: uma estratégia para o estabelecimento de um diálogo entre patrimônio cultural e turismo em 

cidades históricas”, a partir do selo patrimonial, dentro da necessidade de um tratamento dos atrativos e da 

infraestrutura, enfatizando a necessidade de um planejamento adequado dos produtos culturais, tendo como foco o 

atrativo em si, como insumo básico da atividade.  
2 Termo utilizado pelo autor para caracterizar o tipo distinto de construção do espaço urbano de Veneza. 
3 Ticket de acesso aos atrativos. 
4 Criado pelo COMTUR, através da Instrução Normativa n.º 01/95, como instrumento de ordenamento da atividade 

turística. 
5 Termo utilizado pelo autor. 
6 Passeios turísticos. 
7 A resolução normativa no. 009/95 instituiu a obrigatoriedade do uso do voucher. A prefeitura fica responsável pela 

emissão e disponibilização gratuita e esse instrumento serve também aos fins de recolhimento de tributação da 

atividade.  
8 O dado “limites de visitantes por atrativos” possibilita saber o somatório do número de visitantes / mês ou ano por 

atrativo, como também os números totais em todos os atrativos, possibilitando uma visão global do fluxo de turistas ao 

longo do ano, fornecendo subsídios ao planejamento local.  

 


