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RESUMO 

 

O estudo do turismo relaciona a perspectiva de recepção e emissão de pessoas em um movimento 

de fixos e fluxos em que a demanda precisa do deslocamento para consumir o seu produto 

distribuído espacialmente nos continentes. Entretanto, a pesquisa para a evolução do turismo precisa 

de novas abordagens que permitam a inter-relação entre as ciências consolidadas a exemplo da 

geografia, na busca de embasamento que possa servir de instrumento ao conhecimento científico da 

atividade ora em processo de expansão. O estudo do ordenamento territorial permite um 

refinamento às ações de desenvolvimento do turismo, uma vez que essa atividade se sobrepõe aos 

aspectos  físicos, demográficos e econômicos, bem como em sua distribuição em municípios, 

regiões, estados e mesmo países. O turismo e os vários setores da economia modificam as formas 

do território. O incentivo a essa atividade promove um crescimento por vezes espontâneo e não 

planejado, o que implica perdas ao meio ambiente nas localidades que se desenvolve. Este estudo 

visa a discussão de um referencial teórico de  suporte a análise e a consolidação de práticas de 

organização municipal, abordando o território e o turismo numa perspectiva de ordenamento 

territorial para municípios turísticos, tendo como metodologia a revisão teórica e documental em 

uma inter-relação a ser aplicada ao turismo. Considerou-se  instrumentos da organização do 

turismo: as políticas, planos, programas e projetos em uma esfera municipal, em que o ordenamento 

territorial a partir do Plano Diretor deve discutir as estratégias de desenvolvimento do município 

para  o turismo, principalmente no que diz respeito ao planejamento da atividade na observação dos 

espaços, na valorização do território e na participação dos agentes envolvidos nesse processo e de 

uma aproximação entre as políticas territoriais com as políticas de planejamento do turismo. 

Registrou-se como resultados preliminares que: o turismo pode desempenhar um papel decisivo na 

transformação das cidades receptoras; conclui-se portanto, que ainda se faz necessário contemplar 

às políticas de desenvolvimento territorial, a percepção desses novos territórios turísticos 

sobrepostos à estrutura territorial formal do Plano Diretor, uma vez que esses podem consolidar o 

uso dos espaços, e portanto, devem promover o planejamento territorial  do turismo aliado ao 

planejamento da atividade que está calcado na atratividade do local. 
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Introdução 

 O estudo do Turismo relaciona a perspectiva de recepção e emissão de pessoas em um 

movimento de fixos e fluxos em que a demanda precisa do deslocamento para consumir o seu 

produto que está distribuído espacialmente nos continentes. Entretanto, a pesquisa para a evolução 

do turismo precisa de novas abordagens que permitam a inter-relação entre as ciências consolidadas 



a exemplo da geografia, na busca de embasamento que possa servir de instrumento ao 

conhecimento científico da atividade ora em processo de expansão.  

 A interação das ciências tradicionais ao turismo instiga e dá suporte a estudos permanentes 

de processos de planejamento e gestão que interferem diretamente no funcionamento positivo ou 

nas conseqüências negativas que o turismo causa às comunidades receptoras e aos seus territórios, 

espaços, lugares. 

 Nesse sentido e observando a inclusão do turismo na sobreposição com outras atividades 

que impulsiona, transforma e pressiona constantemente o espaço e o território, entende-se 

imprescindível traçar um estudo que relacione o turismo, enquanto processo de ocupação do espaço, 

em uma vertente política, observando no aporte teórico do território a influência que essa atividade 

pode causar aos municípios. 

 É evidente a transformação provocada pelo turismo nesses territórios turísticos, a partir do 

fluxo, das necessidades, anseios e consumo gerado e relativo ao atendimento a visitantes, 

notadamente em infra-estrutura e serviços, os quais podem promover profundas alterações de ordem 

social, econômica, cultural e ambiental nos núcleos receptores. 

 A relação direta entre núcleos emissores e receptores, a modificação no comportamento das 

populações envolvidas referente à temática do turismo é pesquisada em conjunto com outros 

indicadores que definem e orientam parâmetros para adoção de novos modelos de planejamento e 

gestão, calcados no avanço de novas abordagens teóricas e políticas de desenvolvimento. 

 Entretanto, no caso do turismo, ainda se faz necessário o aprofundamento das discussões em 

torno da necessidade em atrelar o planejamento territorial ao planejamento turístico no sentido de 

planejar, observar e intervir no território também a partir do olhar do turismo em cidades com esse 

potencial. 

 Trata-se de buscar na teoria, as formas de estudo, as alternativas até então não encontradas 

para o insucesso de tantos planos, programas, projetos e inventários turísticos que não são 

executados devido a sua desconexão com os demais setores da gestão pública. 

 De acordo com as formas de estudo do turismo, observa-se nas teorias sobre território, na 

legislação vigente, nas teorias de planejamento do turismo, as prerrogativas legais que devem ser 

consideradas ao estabelecimento de normas a serem seguidas para a condução ordenada das 

cidades. 

 Parte-se do pressuposto que, a orientação ao desenvolvimento municipal deverá estar situada 

sob aspectos da aplicação técnica do planejamento e do ordenamento territorial, sempre vinculado à 

organização de ações integradas para a cidade, e também de acordo com os mecanismos legais que 

orientam, e permitam a progressão positiva das atividades que dão suporte à sociedade, refletindo 

diretamente na continuidade dos projetos que beneficiem a população local bem como turistas. 

 Diante da problemática apresentada, esse ensaio propõe à projeção de uma nova prática à 

organização municipal, em que, as políticas, os planos, programas e projetos estejam em 

concordância com as estratégias de desenvolvimento municipal e territorial. 

Pretendeu-se abordar o território e o turismo, numa perspectiva de ordenamento territorial, que seja 

suporte aos municípios turísticos na organização da atividade.  

 No sentido de esclarecer o escopo de estudo tem-se enquanto trajetória, o território, as 

políticas e o turismo como interlocutor ao desenvolvimento das cidades com potencial. Nesse 

caminho entende-se que a formação do território deve levar em conta o homem, concordando com 

Ferreira (2007) quando este afirma que a organização do território 
 

compreende um conjunto de atributos, bens e serviços, de natureza material 

e imaterial, de que as cidades e a sua envolvente dispõem ou produzem para 

facultar aos cidadãos, às organizações sociais e empresariais e às 

comunidades, propiciando, assim, as condições de realização pessoal, 

profissional e familiar dos indivíduos e o exercício dos seus direitos de 

cidadania, mas também o ambiente para assegurar o desenvolvimento das 



atividades produtivas e a coesão comunitária e territorial (FERREIRA, 

2007, p.30). 

 

 A partir da necessidade dessa diversificação, os meios de produção (primário, secundário ou 

terciário), ocupam vastas superfícies; um risco, considerando a saturação de determinados espaços, 

e os entremeados alternados por espaços vazios; fator esse gerado principalmente por uma 

desconexão inconcebível diante das tecnologias, ferramentas e estudos que permitem senão acertos 

infalíveis, mas erros em menor intensidade nas estratégias de planejamento territorial. 

 

Ocorre então nestas cidades a “interdependência do que podemos chamar de 

categorias espaciais relevantes desta época: tamanho urbano, modelo 

rodoviário, carência de infra-estruturas, especulação fundiária e imobiliária, 

problemas de transporte, extroversão e periferização da população, gerando, 

graças às dimensões da pobreza e seu componente geográfico, um modelo 

específico de centro-periferia” (SANTOS, 1996, p. 95). 

 

 As condições favoráveis de certos territórios na cidade provocam os processos de valoração 

imobiliária. A criação de grandes avenidas, parques para a população, e centros comerciais 

transformam seletivamente os lugares; é assim que certos pontos se tornam mais acessíveis e certas 

artérias mais atrativas, e mais valorizadas.  

 A moda também personaliza lugares de residência e de lazer. É desse modo que as diversas 

parcelas da cidade ganham ou perdem valor ao longo do tempo, e que o território adquire outras 

funções além daquelas outrora planejadas; sendo o turismo um coadjuvante de uso de territórios que 

se tornam populares e mesmo massificados ao longo dos tempos, pode-se perceber o esgotamento 

da capacidade de utilização daquele determinado território. 

 Certamente, o território não é estanque, e necessita de constante avaliação para manter sua 

capacidade de suporte ao desenvolvimento. É deste modo que Santos e Silveira (2002) discutem “o 

território como espaço geográfico, e nesta categoria de território usado, apontam para a necessidade 

de um esforço destinado a analisar sistematicamente a constituição do território”, uma vez que os 

termos: planejamento estratégico e participativo estão em voga junto aos gestores, espera-se uma 

atitude ordenada na condução dos planos de desenvolvimento municipal. 

 Entende-se portanto que para a geração de possibilidades ao território, pode-se recorrer ao 

ordenamento territorial, a partir de determinadas ferramentas de planejamento com suporte às novas 

tecnologias e sistemas de informação que tornam o trabalho técnico mais preciso. As técnicas e 

ferramentas operativas contribuem ao ordenamento territorial, pois sua aplicação poderá ocasionar a 

gestão racional dos recursos, proporcionando a organização do espaço urbano e rural, o 

desenvolvimento local, e a inserção de novas atividades na estrutura territorial, ambiental e social 

das cidades. 

 Nesse sentido, as cidades desenvolvem suas potencialidades a partir de seus recursos 

naturais, culturais ou mesmo, em acordo a convenções políticas e sociais para incluí-las no sistema 

produtivo,  prevendo a sustentação econômica, política e social de seus habitantes. A negação ao 

ordenamento territorial local maximiza a problemática relacionada à ocupação do solo, a 

implantação de infraestrutura, a distribuição de serviços e mesmo as decisões em torno de novas 

alternativas de geração de renda para a condução equilibrada do território. 

 Essa perspectiva de desconectar o ordenamento territorial do conjunto de ações, isola 

procedimentos vitais ao crescimento municipal, e até mesmo regional, uma vez que não se pode 

admitir o planejamento apenas voltado para o desenvolvimento econômico isolado; são necessárias 

atitudes de planejamento e ordenamento em que a questão social, política e territorial também sejam 

abordadas para que de um lado, haja a distribuição dos recursos sociais, e de outro, sejam 

consagrados os instrumentos políticos de controle social, capazes de assegurar o respeito ao 

território ocupado e a cidadania plena. 
 



O uso do território pode ser definido pela implantação de infra-estrutura, 

(...) mas também pelo dinamismo da economia e da sociedade. São os 

movimentos da população, a distribuição da agricultura, da indústria e dos 

serviços, o arcabouço normativo, incluídas a legislação civil, fiscal e 

financeira, que juntamente como o alcance e a extensão da cidadania, 

configuram as funções do novo espaço geográfico (SANTOS e SILVEIRA, 

2002, p.225). 

 

 Deste modo entende-se que o ordenamento territorial é a uma forma de gerar e organizar 

infra-estruturas necessárias às condições de vida e acolhimento das populações. É importante 

salientar que o ordenamento do território prevê uma melhor sincronia entre o espaço urbano e o 

espaço rural, pois ambos são drasticamente modificados pela ação do homem.  

 De acordo com o conceito de Garcez (1992) o espaço urbano é aquele continuamente 

habitado por um aglomerado humano, denso e permanente, que se ocupa, na sua maioria, de 

atividades não agrícolas, constituindo uma cultura heterogênea definida por suas funções e por seu 

gênero de vida. 

 Atualmente, as cidades desenvolvem atividades diversas e populações com variadas 

necessidades e anseios. Esse crescimento pode gerar deseconomias de aglomeração, deterioração da 

qualidade de vida, mau uso dos recursos naturais, declínio econômico e social se essa dinâmica 

desconsiderar o ordenamento de seu território.  

 São vários os desafios apresentados à cidade; por um lado, as oportunidades de crescimento 

e formação de riquezas, associados às novas identidades culturais e sociais, e de outro, a 

desagregação social, as exclusões, a violência, a massificação e a utilização de espaços de modo 

indiscriminado que potencialmente serão territórios estrangulados em que correções tardias serão 

onerosas e traumáticas à população e a gestores. Aos gestores das cidades resta a seguinte 

provocação: pensar o desenvolvimento físico associado a pensar o desenvolvimento humano das 

cidades aliando as novas formas de ver o território, otimizando espaços e recursos e inibindo 

atividades que possam comprometer um cenário futuro.  

 O processo de urbanização, ao criar grandes espaços de estrutura urbana contínua, envolve 

também facetas de concentração e exclusão, cada vez maiores quanto maior o espaço urbano e a 

população das cidades. O centro de extensas áreas urbanas abriga uma grande concentração de 

poder e riqueza, que habilita agentes sociais a competirem e se integrarem dentro do espaço global. 

Esse mesmo centro abriga áreas de exclusão, cada vez mais irrelevantes, com populações 

despreparadas e desarticuladas do processo de formação de riqueza. 

 A urbanização crescente gerou novos desafios para a sociedade, meio a conflitos e 

contradições de uma nova dualidade de espaços, tempos e condições de vida, que afetam uma 

população cada vez mais participante (LOPES, 1998, p. 59). 

 A organização do território pode ser iniciada pela análise, pesquisa e aplicação de teorias e 

conceitos aliados às ferramentas e instrumentos de aplicação ao objeto estudado. Esse é o 

argumento, observadas as relações entre o homem, seu habitat e sua interferência na transformação 

contínua do território e no desenvolvimento deste meio. 

 Assim, para sustentar a organização dos territórios será necessária uma reestruturação das 

políticas territoriais para o planejamento como um todo, e na interface com o turismo buscar 

instrumentos que possam ser consoantes a um conjunto de estratégias e ações voltadas também ao 

desenvolvimento do turismo num olhar estratégico ao ordenamento do território, utilizando as 

legislações pertinentes.  

 A título de exemplificação têm-se o Plano Diretor, o uso e ocupação do solo, o zoneamento 

que podem potencializar a atividade tanto no meio urbano quanto rural ou natural.  

 Entende-se que o Plano Diretor de um município turístico deveria associar os preceitos do 

planejamento do turismo como forma de vincular ações estratégicas urbanas da população, 

atendendo também prerrogativas apontadas nos Planos de Desenvolvimento do Turismo, pois um 

“plano de ordenamento urbano, possui objetivo de determinar os usos do solo e os sistemas de 



integração e comunicação, partindo de normas definitivas em um arcabouço legal, gerada por uma 

visão integral de construção da cidade desejada”. (LOPES, 1998, p.95) 

 A partir do escopo teórico do território e do entendimento quanto à importância do Plano 

Diretor, nesse momento pretende-se integrar o turismo ao território a fim de discutir a temática em 

busca do conceito de ordenamento atrelado ao desenvolvimento do turismo. 

 O estudo do ordenamento territorial permite um refinamento às ações de desenvolvimento 

do turismo, uma vez que essa atividade se sobrepõe aos aspectos físicos, demográficos e 

econômicos, bem como da distribuição da atividade em municípios, regiões, estados e mesmo 

países.  

 O turismo e os vários setores da economia modificam as formas de pensar o território, o 

incentivo a essa atividade promove um crescimento muitas vezes espontâneo e não planejado, o que 

implica perdas sócio-econômico e ambiental nas localidades em que se desenvolve. 

 

Atualmente muitos governos interessados em promover o desenvolvimento 

regional e local vêem no turismo um poderoso aliado na busca desse 

desenvolvimento. De fato, classificado como a principal atividade 

econômica do mundo, superando até mesmo o petróleo em geração de 

divisas internacionais, o turismo tornou-se “objeto de desejo” para muitas 

regiões (TARLOMBANI DA SILVEIRA, 2000, p.87).  

 

 A referência ao “objeto de desejo” descrito por Tarlombani da Silveira (2000) se dá no 

sentido de que atualmente qualquer município tenta desenvolver o turismo numa visão economicista 

independente da potencialidade ou de estudos diagnósticos que destaquem uma vocação estratégica, 

muitas vezes não atrelada ao território ou a cultura existente.  

 A união da técnica de ordenamento territorial com o turismo permite um suporte à gestão do 

território concernente à atividade uma vez que a mesma possui características que se tratadas de 

modo responsável poderá promover o crescimento municipal e regional de maneira ordenada, 

qualitativa e durável, considerada sua dinâmica. 

 Os municípios devem ter como objetivo geral o ordenamento do território por meio do plano 

de desenvolvimento municipal principalmente quanto à definição do uso do solo
1
, e sua correta 

utilização. 

 As ações contidas nos planos são elementos orientadores da evolução municipal e prevêem a 

prerrogativa da vocação econômica predominante naquele território, bem como a preservação dos 

recursos naturais. 

 Percebidas as vocações a partir do estudo e do ordenamento do território e da implantação 

de ações atreladas ao desenvolvimento municipal, é comum observar uma nova valorização local, 

fato que gera uma expressividade da imagem do município como vitrine para investidores e também 

para turistas. 

 

A estratégia de valorização e promoção da cidade é utilizada por governos 

locais para incrementar a economia local e objetivam criar uma imagem 

dinâmica e inovadora, agradável e atrativa, suscetível para novos 

investimentos produtivos e para o aumento do consumo urbano. É essa 

imagem que tem sido utilizada para captar novos consumidores e 

investidores em atividades relacionadas ao turismo e ao lazer. “O marketing 

é uma atividade estratégica orientada para atingir objetivos estabelecidos. 

Ele antecede as atividades de venda e propaganda, ao mesmo tempo em que 

é antecedido por elas, é o quadro geral do processo de chegada dos bens e 

serviços, do produtor ao usuário”. (GOELDNER, 2002, p.403). 

                                                   
1 A definição de uso do solo pode ser relacionada aos planos diretores a que os municípios com mais de 20.000 

habitantes estão obrigados a realizar a partir da Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade). 



 

 O desenvolvimento municipal estimulado dessa forma provoca a implantação diferencial de 

serviços bem como de recursos aplicados em determinadas áreas. O território visto de maneira 

desigual provoca um desequilíbrio nas ações, a princípio regidas por normas e planos que deveriam 

permitir o ordenamento espacial do território. 

  

 De acordo com Mabongunje in Pearce (1989), 

 

spacial reorganization is seen as synonymous with development in the 

sense that spacial forms represent physical realizations of patterns of social 

relations[…] The need for a pattern of social relations which can inculcate 

new process of production thus requires  the reconstruction of spatial 

structures both in the rural and urban areas of a country. (MABONGUNJE 

IN: PEARCE, 1989, p. 09) 
 

 Mas, a re-organização deve partir primeiro de uma organização, o que em alguns municípios 

ainda não existe por diversos fatores arraigados na sociedade brasileira. 

 A organização do território além do estudo e aplicação de normas e ações são também o 

respeito às pessoas que coabitam aquele espaço. Esta simbiose dá nova forma à cidade, onde sua 

função real e as idéias e valores que as pessoas lhe atribuem constituem um fenômeno único, em 

que o contexto populacional, suas formas de ver, pensar ou sentir o território, passam a fazer parte 

da maneira de ordenar a cidade. 

 Neste sentido, o planejamento municipal também preconiza a produção do espaço através da 

funcionalidade do mesmo, refletindo posteriormente na paisagem da cidade, pois as pessoas 

circulam neste espaço e relacionam seu modo de vida à paisagem
2
 percebida no espaço a ser 

percorrido e vivenciado. 

 Afirmar, portanto, que a produção do espaço, “é cada vez mais um dado social, significa 

reconhecer que a sociedade tem ampliado, ao longo do tempo, sua capacidade de transformação do 

espaço, interferindo de modo cada vez mais determinante na produção das formas que o compõe e 

na definição de seus respectivos conteúdos”. (CRUZ, 1998, p. 32) 

 Um espaço produzido e adaptado às necessidades da sociedade é aquele em que sua função e 

forma estão adequadas uma a outra. Este conjunto pode ser alcançado através da reutilização de 

espaços antes ociosos atendendo desta maneira as expectativas da sociedade envolvida. 

 A geração de novas atividades também pode ser a alternativa para cidades em que a 

preservação do ambiente natural limite a instalação de indústrias ou serviços que não se encaixem 

as leis ambientais vigentes.  Uma vez percebida a necessidade de gerar novas escolhas de 

sustentação aos municípios, pode-se entendê-los de modo personalizado a partir da análise de seus 

diferentes espaços, e para o ordenamento territorial destes, uma política territorial adequada poderá 

advir na intervenção de atividades e na projeção de novas possibilidades de desenvolvimento 

incluindo-se o turismo.  

 A compreensão de espaço para o reordenamento territorial e a discussão política que se 

segue, passa por uma compreensão conceitual de Milton Santos (1992) enquanto: 

 

Forma – é o espaço visível de uma coisa, refere-se ao arranjo ordenado de 

objetivos – um padrão.  

Estrutura – implica na inter-relação de todas as partes do todo ou modo 

organizado ou construção. 

                                                   
2
 A paisagem é o resultado de uma acumulação de tempos. Para cada lugar, cada porção do espaço, essa 

acumulação é diferente [...]. A paisagem, assim como o espaço, altera-se continuamente para poder acompanhar as 

transformações da sociedade. (SANTOS, 2004, p.54) 

 



Processo – ação que se realiza continuamente, visando um resultado 

qualquer, implicando tempo e mudança. 

Função – é uma tarefa ou atividade da forma, pessoa, instituição ou coisa.  

 

 Neste sentido concorda-se com Bahl, no que diz respeito ao acompanhamento dos elementos 

baseados na forma, função, estrutura e processo para o estudo do turismo. 

 

O turismo, como fenômeno, abrange repercussões espaciais de diversos 

níveis. O acompanhamento dos elementos baseados na forma, função, 

estrutura e processo exigirão procedimentos vinculados à inserção de 

diversos segmentos profissionais para a elaboração de um plano regional, à 

consulta e incentivo à participação de comunidade, das entidades 

profissionais e das iniciativas pública e privada das localidades. (BAHL, 

2004, p. 46) 
 

 Ao transpor o conceito de Milton Santos (1992) e a afirmação de Bahl (2004), referente ao 

ordenamento territorial pode-se fazer um pequeno ensaio exemplificado o turismo.  Desse modo, a 

Forma poderia ser considerada o espaço turístico, a Estrutura estaria vinculada aos equipamentos 

turísticos (hotéis, restaurantes, agências, aeroportos); o Processo poderia ser vinculado ao 

planejamento do turismo elaborado e aplicado de modo contínuo e participativo, e a Função poderia 

ser considerada como os atores do turismo (empresários, secretários de organizações públicas, 

funcionários do setor e a população). 

 Outros autores também relacionam o território ao turismo, a exemplo de Knafou (2001) 

quando o mesmo propõe três tipos de relação entre turismo e território; 

 Segundo o autor, podem existir territórios sem turismo, pois o turismo só existe a partir do 

turista, e este só poderá visitar conhecer e interagir com o território caso tenha condições de acesso, 

hospedagem, alimentação, e que ainda, seja motivado por atrativos naturais ou culturais que façam 

com que haja essa movimentação. 

 Pode ainda haver o turismo sem território, que são lugares de passagem, sem identidade o 

suficiente para atrair correntes, cujo objetivo é conhecer o território, e fazer deste, uma imagem 

duradoura e marcante. E ainda podem existir territórios turísticos, isto é, territórios inventados e 

produzidos pelos turistas, mais ou menos retomados pelos operadores turísticos e pelos 

planejadores. 

 Estas várias formas de utilização do território para o turismo podem causar impactos na 

concepção do ordenamento, pois segundo Knafou (2001) não se ordena apenas o espaço, e sim, toda 

a sociedade. 

 A visão de território sob o ponto de vista do turismo é uma realidade para pesquisadores, 

principalmente na área da geografia, e usualmente podem ser observados territórios turísticos pouco 

desenvolvidos, ou até mesmo sem um ordenamento ou planejamento adequados à atividade, o que 

impacta diretamente na ocupação desordenada ou na apropriação de espaços pelo turismo sem 

considerar a população local. 

 De certo modo pode-se perceber a pouca integração desses estudos junto aos órgãos de 

planejamento e gestão, na compilação e tratamento de dados para a devida atualização de conceitos, 

teorias ou ferramentas para o estudo do território em consonância com o turismo.  

 Ora o planejamento é voltado somente para o turista sem considerar a população local, ora 

ignora-se o turismo, deixando-o à margem do desenvolvimento local. Um exemplo da tímida 

participação ainda, dos conceitos de território e suas ferramentas na máquina pública relacionada ao 

turismo é o Plano Nacional de Turismo (2007) quando trata o Ordenamento Territorial - OT de 

modo concentrado principalmente no litoral brasileiro. 

 

Apesar de não ter um capítulo ou espaço específico para propostas de OT 

da atividade turística, existem políticas direcionadas para o reordenamento 



territorial da atividade turística no Brasil, baseadas no tripé interiorização, 

desconcentração e diversificação do produto turístico do país, visto o setor 

estar concentrado sobremaneira no litoral brasileiro. Porém, a aplicação do 

tripé ainda está longe de ser uma realidade, tendo em vista que as 

intervenções espacializadas nos planos regionais ainda continuam 

concentradas no litoral, sem haver de fato uma desconcentração territorial 

do setor. (FERREIRA, GOMES, 2009, p. 02) 
 

 Observa-se ainda que nos planos estaduais, regionais e municipais, as políticas de 

ordenamento territorial estão vinculadas aos planos diretores, e que esses abordam de maneira 

superficial o turismo, sem considerar os impactos trazidos por essa atividade sobre o território.  

 Ferreira e Gomes (2009) dissertam em um estudo sobre o a região metropolitana de Natal - 

RN sobre as dificuldades existentes para a concretização de políticas territoriais que possam 

contribuir para a integração das regiões metropolitanas junto aos variados atrativos turísticos que se 

encontram dispersos e desconexos pela falta de um planejamento espacial que possa integrar 

população à atividade. 
 

Os resultados da pesquisa nos mostraram que, o Brasil ainda carece de uma 

política nacional de ordenamento territorial, bem como políticas de OT 

para atividades setoriais, como o turismo. Devido a inerência do turismo 

em demandar espaços, fazem-se necessárias políticas de ordenamento 

territorial para o setor, que objetivem minimizar os impactos negativos 

dessa atividade no espaço geográfico, numa perspectiva de coesão e 

contigüidade territorial. Contudo, os territórios são ordenados pelo poder 

público, sem obedecer a uma gestão integrativa para a questão. 

Constatamos isso quando, ao analisarmos o PNT 2007-2010. (FERREIRA, 

GOMES, 2009, p. 01) 
 

 O maior desafio para os gestores do turismo é atrelar os conceitos e teorias às novas técnicas 

e ferramentas de planejamento e gestão para que o turismo possa se desenvolver de modo 

satisfatório, considerando os aspectos sociais e econômicos em um modelo de reorganização 

territorial abrangentes, mas consideradas em suas particularidades. 

 A relação turismo e desenvolvimento tem sido tema discutido nos meios acadêmicos, pois se 

observa muitas vezes o impacto negativo causado pela expansão da atividade tanto no ambiente 

natural quanto cultural. 
 

Um crescimento desordenado agride e descaracteriza o meio natural e 

urbano, fazendo com que turistas busquem outras localidades, nas quais a 

originalidade das paisagens e a autenticidade das tradições ainda não foram 

afetadas pela adequação aos interesses comerciais da atividade. 

(RUSCHMANN, 2001, p. 163). 
 

 Observa-se que o turismo eleva a pressão imobiliária sobre o uso do solo urbano, rural e até 

mesmo em áreas naturais já protegidas ou não por legislações específicas; são hotéis, aeroportos, 

atrativos, terminais rodoviários, área comercial, entre outras infra-estruturas necessárias à sua 

expansão. Analisado pelo aspecto positivo, esse desenvolvimento pode iniciar um processo de 

organização espacial aliada à gestão e inserção de novas economias, poderá gerar renda para a 

população local, sob princípio do aumento da demanda de turistas; é nesse aspecto que o 

ordenamento territorial planejado de modo integrado, organiza o espaço urbano e o rural a fim de 

atender visitantes com uma utilização racional de seu território. 

Portanto ao pensar o desenvolvimento, deve-se ter em mente a dimensão 

socioespacial, pressupondo que a comunidade tenha autonomia para gerir 



os seus destinos. É indiscutível, nos dias que correm, que o turismo deva 

ser encarado como importante motor de desenvolvimento com base local, 

contemplando as potencialidades endógenas. (RODRIGUES, 1999, p.10) 
 

 A partir da transformação do espaço, da organização do território, (aqui, leia-se das 

fronteiras municipais formalmente instituídas), e da gestão integrada entre o desenvolvimento 

municipal, atrelado a ações do desenvolvimento para o turismo; pode-se considerar o estudo dessa 

tríade: território, turismo e política territorial para que gestores nas diversas esferas do planejamento 

elaborem planos integrados entre o urbano e o rural, nas áreas de preservação ambiental, junto às 

bacias hidrográficas, e entre população e turistas. 

Resultados  

 O turismo pode desempenhar um papel decisivo na transformação das cidades receptoras; no 

entanto é necessária uma pré-condição: o desenvolvimento do setor se dará de modo pleno, uma vez 

que órgãos públicos e privados mantenham o planejamento da atividade em sua totalidade, 

observando teorias, estudos e aplicações consideradas não em sua plenitude, mas explicitadas de 

acordo com a realidade local sob um trabalho técnico e contínuo, sem que a variação política seja 

uma quebra a esse desenvolvimento. 

 Esse comentário é prudente devido à vulgarização do termo planejamento do turismo, 

tratado por alguns como suporte a discursos políticos evasivos sem metodologias ou parâmetros 

técnicos, sem considerar que o turismo acontece no território, e está submetido às mesmas regras de 

ordenamento territorial dos demais setores produtivos. 

 Em uma visão de política territorial para o turismo, ainda se faz necessário contemplar as 

políticas de desenvolvimento territorial, às quais possibilitem o estudo e a percepção desses novos 

territórios turísticos sobrepostos à divisão política formal, que, atualmente se consolidam 

desordenadamente gerando sobrecarga de pessoas em determinados períodos, caos às temporadas 

de verão, ocupação territorial desordenada, excessiva em alta temporada, e ociosa em outros 

momentos efetivando descontentamentos tanto de turistas quanto da população receptora e sensação 

de incompetência por parte dos setores de planejamento do setor. 

 Entende-se portanto que a integração entre os atores do turismo definem uma postura 

diferenciada para a atividade no século 21; Esta deverá ser vista e estudada de modo integral 

considerando as pessoas, os espaços, os territórios e a natureza envolvidos em um modelo de 

ordenamento territorial diverso e inovador, uma vez que não se pode mais conceber modelos 

estáticos e gerais que não permitam que as características regionais e locais sejam vistas como 

diferenciais. 

 Enfim, esse ensaio entre teorias e estudos sobre o território e turismo incita ao pesquisador 

uma lacuna ao desenvolvimento do turismo em que se concorda com Yazigi no que se refere a  “ 

pesquisas de campo, em profundidade, poderão ajudar a reunir subsídios para a construção de uma 

teoria do que deva ser planejamento territorial do turismo no Brasil” (YAZIGI, 1999, p.25) 

observadas as políticas territoriais já existentes que não são consideradas quando o tema se trata de 

desenvolvimento turístico.  
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