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RESUMO

O objetivo desta dissertação é avaliar a sustentabilidade ambiental de Bonito por meio
de indicadores e verificar de que maneira as políticas públicas para o desenvolvimento
do turismo estão contribuindo para a integridade ambiental do território onde incide. As
hipóteses consideradas para esta pesquisa são três: a primeira, as políticas públicas de
turismo contribuem para o desenvolvimento turístico causando efeitos positivos ao
ambiente natural; a segunda, o desenvolvimento do turismo em Bonito está adequado
às características físicas locais; a terceira, o modelo de gestão do turismo em Bonito
pode ser expandido para os municípios de Bodoquena e Jardim, pois possuem
características físicas semelhantes. Para a avaliação da sustentabilidade ambiental em
Bonito foram escolhidos três indicadores ambientais: água, esgoto e resíduos sólidos
uma vez que o município está entre os destinos ecoturísticos nacionais comercializados
internacionalmente. Ao final desta pesquisa foi observado que Bonito e os demais
municípios que compõem a região da Serra da Bodoquena, apresentam problemas
relacionados aos três indicadores e já comprometem a sustentabilidade ambiental, de
forma que a tomada de medidas adequadas é imprescindível para a continuidade da
atividade turística.
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ABSTRACT

The main goal of this dissertation is to evaluate the environmental sustainability in
Bonito by using indicators and to verify the way the public politics, in tourism
development, contribute to the environment integrity of the territory it influences. Three
hypotheses are considered in this study: the first one is the tourism public politics
contribute to the tourism development resulting in positive effects to the natural
environment; the second one is the tourism development in Bonito is adequate to the
local physical characteristics; the third one is to ascertain if the tourism management
model in Bonito can be expanded to the towns Bodoquena and Jardim, because all
these places have similar physical characteristics. Three environmental indicators were
chosen to evaluate the environmental sustainability in Bonito: water, sewer (sink) and
solid residues, once the town is one of the national ecotourism destinies that are
internationally commercialized. At the end of this study, it was noted that Bonito and the
rest of the towns that compose the region of Bodoquena Mountain, present problems
related to the three indicators and they already compromise the environmental
sustainability thus adequate decisions are really important to the continuity of the
tourism activity.
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