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RESUMO 
 

 

A Região Metropolitana de Manaus – RMM se caracteriza por contar com uma região de 

grande diversidade de atrativos naturais, fauna e flora de rara beleza, além da exótica floresta 

amazônica. No interior deste território, temos uma cultura rica que conta com a boa 

hospitalidade do seu povo. E é nesse cenário que encontramos os hotéis de selva em plena 

atividade. O turismo sustentável, que tem o conceito baseado em três pilares: ambiente, 

economia e sociedade é a única possibilidade que estas organizações têm para garantir às suas 

empresas uma diretriz sustentável para o meio ambiente e para os que vivem na área 

conurbada. Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar as práticas de gestão sustentável 

dos hotéis de selva na Região Metropolitana de Manaus, e como específicos: identificar os 

estágios em que se encontram em termos de sustentabilidade ambiental, caracterizar a 

estrutura física dos hotéis de selva e propor indicadores de sustentabilidade ambiental 

aplicáveis aos hotéis de selva. O trabalho foi realizado inicialmente no âmbito bibliográfico e, 

em seguida, utilizou-se uma abordagem qualitativa com uso de questionário e questões 

semiestruturadas em conjunto formado por hotéis de selva na Região Metropolitana de 

Manaus, que é constituída por um total de (07) sete hotéis de selva, foram contatados todo o 

universo dos hotéis de selva, porém somente 04 (quatro) 57 % foram respondentes e 

aceitaram participar da pesquisa, além destes realizamos uma pesquisa com o estatístico da 

AMAZONASTUR, ressaltamos ainda que não se fez distinção entre o porte dos 

equipamentos hotéis de selva, mas sim nas atividades desenvolvidas em relação as suas 

práticas ambientais. A coleta dos dados deu-se in loco, onde foram aplicados questionários 

aos gerentes e diretores dos hotéis de selva da RMM e, posteriormente, com tabulação dos 

dados, verificou-se, que o Hotel de Selva 2(HS2) contempla maior quantidade de práticas 

ambientais em uso totalizando dos 11 (onze) itens atendidos dos 17 (dezessete), ou seja 

64,7%, este hotel possui a maior quantidade de indicadores, implantados na operação. Os 

indicadores de sustentabilidade têm características locais e plenamente aplicáveis a estes 

empreendimentos nesta região ou em qualquer hotel com características semelhantes.  

PALAVRAS – CHAVE: Turismo sustentável, Hotel de Selva, hotelaria de selva e 

Indicadores de sustentabilidade, Manaus/AM. 
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ABSTRACT 

 

The Manaus Metropolitan Region – RMM is characterized by the fact that it comprises a 

region with a wide diversity of natural attractions, fauna and flora of rare beauty, and the 

exotic Amazon forest. In the interior of this territory, there is a rich culture and hospitable 

people, and it is in this setting that we find jungle lodges operating. Sustainable tourism, a 

concept based on three pillars: environment, economy and society, is the only means these 

organizations have of guaranteeing a sustainable guideline for the environment and for those 

who live in this area. The general objective of this research is to analyze the practices of 

sustainable management of jungle lodges in the Manaus Metropolitan region. It specific goals 

are: to identify the stages these establishments are at, in terms of environment sustainability; 

to characterize the physical structure of jungle lodges; and to propose environmental 

sustainable indicators that are applicable to this type of hotel. Initially, a literature review was 

carried out, followed by a qualitative approach using a questionnaire and semi-structured 

questions, applied to a group of jungle lodges in the Manaus Metropolitan Region, comprising 

a total of seven jungle lodges. All the jungle lodges were contacted, but only four (57%) 

responded, and agreed to take part in the research. We also carried out a study on the statistics 

of AMAZONASTUR. We emphasize that no distinction was made between the size of the 

accommodation establishment, but rather, the activities carried out in relation to their 

environmental practices. Data were gathered in loco, with questionnaires applied to the 

managers and directors of the jungle lodges of the RMM, and subsequently, tabulating the 

data. It was observed that the Hotel de Selva 2(HS2) had the highest number of environmental 

practices in use, with a total of 11 (eleven) of the 17 (seventeen) items on the questionnaire, 

i.e. 64.7%, and that this hotel had the highest number of indicators in operation. The 

sustainability indicators have local characteristics, and are fully applicable to these businesses 

in the region, or to any other hotel with similar characteristics.  

KEYWORDS: Sustainable tourism, Jungle Lodge, hotel management and jungle, 

sustainability Indicators, Manaus /AM. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

O turismo, mais que qualquer outra atividade, é bastante dependente de planejamento e 

do contínuo monitoramento do espaço geográfico onde se desenvolve a atividade. Desse 

modo, a relação turismo e meio ambiente assume profunda relevância dentro de uma 

perspectiva de desenvolvimento (DIAS, 2003). 

 Quando se pensa em desenvolvimento sustentável, deve ser considerado o ser humano 

como elemento principal, uma vez que é ele o responsável pela preservação do meio 

ambiente. Entende-se por sustentabilidade, o desenvolvimento econômico, com produção de 

bens e serviços, utilizando-se os recursos ambientais como matérias-primas, sem, entretanto, 

esgotá-los, mas garantindo o seu aproveitamento pelas gerações futuras (BUNDTLAND 

REPORT, 1987; SWARBROOK, 2000). O conceito de ambiente pertence ao campo 

biológico, que estuda a preservação dos recursos naturais, das reservas aquáticas, da 

vegetação ou flora e fauna, do solo e da atmosfera. Sustentabilidade aplica-se e abrange o 

campo dos valores culturais – as manifestações artísticas, os saberes, os acervos 

arquitetônicos, a história – aos bens econômicos tangíveis e intangíveis. 

Nesse contexto, verifica-se uma preocupação constante com o trato do meio ambiente, 

no que diz respeito às praticas adotadas por algumas empresas turísticas ou não e os passivos 

ambientais que as mesmas deixam para a natureza. Segundo Godard (1997), a gestão de 

recursos ambientais deve estar imbuída de uma visão estratégica de desenvolvimento, em 

longo prazo, o que lhe confere um sentido para além dos usos cotidianos, pois se confrontam 

e se reencontram não só os objetivos associados ao desenvolvimento, como aqueles voltados 

para a conservação da natureza ou para a preservação da qualidade ambiental.  

       Entre 1987 a 1992, a comissão Brundtland da ONU, lançou o relatório Nosso Futuro 

Comum, coordenado pela primeira-ministra da Noruega. O conceito desse relatório era 

justamente a sustentabilidade, chamando atenção para problemas como, a sobrevivência 

humana, aquecimento global e ameaças à biodiversidade e à camada de ozônio, enfatizando a 

relação de questões socioeconômicas e ambientais, bem como a responsabilidade para com as 

gerações futuras. A repercussão desse documento apareceu cinco anos depois, na Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio 92 (COUTO, 2009). 
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Para Dias, (2010), a sustentabilidade significa, também, desenvolvimento social e 

econômico contínuo, estabelecido através de estratégias que não prejudiquem o ambiente, ou 

seja, um princípio para a continuidade da vida ao longo do tempo e ainda o mesmo autor 

afirma que a sustentabilidade é um conceito e uma realidade em construção.  

Para uma avaliação quantitativa e qualitativa da sustentabilidade, surge também à ideia 

de definir os indicadores de desenvolvimento sustentável que ocorreu na Conferencia Mundial 

sobre o Meio Ambiente, Rio – 92 (SILVA, 2008). Para o IBGE (2004), indicadores são 

ferramentas ou instrumentos constituídos por uma ou mais variáveis e que, quando associadas 

através de diversas formas, revelam significados mais amplos sobre os fenômenos a que se 

referem, ou seja, segundo Abbot e Guijt (1999), é algo que auxilia na transmissão de um 

conjunto de informações sobre situação complexas ou tendências.  

É uma ferramenta que permite, pois a obtenção de informações sobre uma dada 

realidade, ou seja, eles servem para medir e comparar situações complexas, podendo auxiliar 

na elaboração de planejamentos para o desenvolvimento sustentável. 

A expansão da atividade turística é, pois um fenômeno mundial sem precedentes, razão 

pela qual, diversos países estão empenhados no desenvolvimento dessa atividade, uma vez 

que o turismo se caracteriza ainda por sua grande complexidade, não só pela grande 

quantidade de elementos pelos quais é composta, mas também pelos diferentes setores 

econômicos do seu desenvolvimento (OMT, 2001). 

  Para tanto, a globalização da economia vem criando novos paradigmas no consumo e na 

inovação de mercados, até então não muito difundidos como o setor terciário ou prestação de 

serviços. Entre esses novos setores está o turismo que teve significativa expansão (GIRONDI, 

2005). Tal fato pode ser comprovado, se observarmos: nos anos noventa, o turismo era um 

dos maiores produtores de renda no mundo, ofuscando o desempenho da .indústria petrolífera 

(FRANGIALLI, 1999). Nos anos 2000, os negócios do turismo e relacionados, geraram US$ 

2 trilhões, empregando aproximadamente 15 por cento da população economicamente ativa 

do mundo (FAULKNER et al., 2000). Esse fenômeno social  consiste no deslocamento 

voluntário e temporário de indivíduos ou grupos que fundamentalmente por motivos de 

recreação, descanso, cultura ou saúde, saem de seu local de residência habitual para outro (DE 

LA TORRE, 1992). Segundo Moesch (2000), o turismo tornou-se a terceira maior indústria 
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mundial em termos de produção econômica no final do mesmo século XX, superada apenas 

pela automobilística. 

        Em razão de sua enorme dimensão geográfica e de sua localização privilegiada, o Brasil 

possui uma variedade climática que se soma o relevo, permitindo uma exploração turística 

variada, já que o país dispõe de grande extensão de litoral, cidades localizadas em regiões 

montanhosas e áreas como o Pantanal mato-grossense e a Amazônia, locais que atraem cada 

vez mais ecoturistas, de diversas partes do mundo (CANDELÁRIA, 2003).  

  De acordo com o IBGE (2004), Manaus está sendo uma das cidades brasileiras mais 

conhecidas mundialmente, principalmente pelo seu potencial turístico e pelo ecoturismo, 

sendo o décimo maior destino de turistas no Brasil.  Manaus é uma cidade histórica e 

portuária, localizada no centro da maior floresta tropical do planeta com uma diversidade de 

flora e fauna exótica invejável. Situa-se na confluência dos rios Negro e Solimões, é 

considerada a cidade mais populosa da Amazônia brasileira. O fluxo de turistas nacionais e 

internacionais para a região norte, principalmente, para Manaus, é intenso em razão do 

turismo realizado na floresta amazônica. 

         As áreas protegidas e unidades de conservação são os destinos mais procurados pelos 

ecoturistas. Os principais motivos desta procura prendem-se, ao fato de que em seus limites, a 

natureza encontra-se em estado mais primitivo, existem boas possibilidades de avistarem 

animais silvestres, a qualidade do ar e da água é melhor e, quase sempre, a paisagem é 

exuberante (CINTRA, 2004). Em alguns casos, os hotéis de selva da RMM estão situados nas 

áreas das RDS – Reserva de Desenvolvimento Sustentável.  

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação- SNUC brasileiro é regido pela Lei 

9.985 de 18 de julho de 2000, o documento estabelece não só, a base conceitual, a legislação 

específica, como também o ordenamento e os princípios do planejamento e do gerenciamento 

das unidades de conservação (IBAMA, 2011) de âmbito federal, estadual, municipal e 

particular. 

          De acordo com Maia Neto (2009), a Lei 9.985/2000 dividiu as unidades de conservação 

em dois grupos: as de proteção integral e as de uso sustentável, cada um com objetivos 

específicos legalmente definidos. Neste trabalho, cuidar-se-á das unidades de uso sustentável, 

que têm o objetivo de "compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portu%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Negro_%28Amazonas%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Solim%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia
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parcela dos seus recursos naturais" (Lei 9.985/2000, art. 7º, § 2º). Essa categoria de unidade, 

ao lado da reserva extrativista, representa bem o ideal socioambientalista, acolhido nas 

unidades de uso sustentável, ao conciliar a preservação da natureza com a crescente demanda 

das populações humanas locais por recursos naturais. A reserva de desenvolvimento 

sustentável "é uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se 

em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de 

gerações e adaptados às condições ecológicas locais que desempenham um papel fundamental 

na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica" (LEI 9.985/2000, ART. 

20, CAPUT). O objetivo básico da reserva de desenvolvimento sustentável é "valorizar, 

conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido 

por estas populações" (LEI 9.985/2000, ART. 20, § 1º). Admitem-se populações tradicionais 

que se dediquem a quaisquer atividades econômicas, desde que compatibilizadas com a 

proteção da natureza e a manutenção da diversidade biológica. 

 

1.2  Relevância da Pesquisa 

            A presente dissertação propõe uma análise e reflexão sobre a sustentabilidade dos 

hotéis de selva situados Região Metropolitana de cidade de Manaus, Estado do Amazonas. O 

turismo, enquanto campo de estudo ou ramo das ciências sociais aplicadas demanda uma 

visão multidisciplinar, que tende a inserir mais conhecimentos advindos de outras áreas. 

            A relevância deste estudo está relacionada com o desenvolvimento sustentável das 

empresas de serviços de hospedagem, que nos últimos anos e vêm despertando atenção de 

estudiosos, especialistas e empresários da área de meio ambiente, principalmente 

empreendimentos situados em áreas protegidas ou mesmo significativas para a preservação do 

meio ambiente onde também é possível a exploração racional do turismo. 

Assim sendo, o desenvolvimento sustentável destaca-se pela sua importância no 

cenário internacional e nacional tendo maior relevância a partir dos anos 60 a com a 

Conferência de Estocolmo que promovia os debates delineando metas gerais e objetivos de 

proteção ambiental o que fez o Governo brasileiro criar a Secretaria do Meio Ambiente em 

1974 e mais tarde na década de 80 a promulgação de leis federais e estaduais de proteção 

ambiental (Lei Federal 6.938) além da Política Nacional do Meio Ambiente em 1981. Por 
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último, a ONU (Organização das Nações Unidas) constituiu a Comissão Mundial Sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, tendo a participação do Brasil, que estudou as relações 

ambientais atuais versus o modelo de desenvolvimento adotado pelos países no sentido de 

propor diretrizes mais eficientes às que culminaram com a publicação do documento 

conhecido por “Nosso Futuro Comum” o que promoveu várias discussões científicas sobre o 

tema desenvolvimento sustentáveis.   

A pesquisa acadêmica em torno da temática do desenvolvimento sustentável aplicada 

aos meios de hospedagem vem ampliando bastante nas últimas décadas em razão da 

estabilização da economia e pelas boas perspectivas de crescimento e investimentos turísticos 

no país.  Então, iremos entender os conceitos de sustentabilidade, descrever o 

desenvolvimento sustentável, investigar os hotéis que praticam o desenvolvimento sustentável 

na RMM que fazem parte desta pesquisa, e o próprio objeto de estudo. 

Assim o desenvolvimento sustentável assumiu grande relevância no cenário mundial 

principalmente na questão ambiental, onde os clientes vislumbram um aspecto bastante 

importante movido pelas mudanças climáticas e com o apoio dos meios de comunicação. No 

Brasil, e principalmente na Amazônia, existe um portfólio imenso de oportunidades, o meio 

ambiente em todas as suas dimensões: a fauna, a flora e o clima oportunizando neste ponto a 

gestão dos meios de hospedagem incrustados na maior selva tropical da América do sul. 

O Annual Report of the World Travel and Tourism Environmental Review (WTTERC, 

1995) reconheceu que as discussões sobre o meio ambiente estão cada vez mais está ligadas 

ao segmento de hospitalidade além das pressões dos órgãos que regulam a atividade, ONGs e 

a sociedade que usam os empreendimentos para seu lazer ou descanso o que leva os 

responsáveis por estes a aumentarem com urgência suas responsabilidades, demonstrando 

quanto à temática representa para os meios de hospedagem, em relação ao turismo, 

principalmente aqueles que estão em centros históricos, paisagens naturais e dentro de 

reservas ou parques protegidos dentre outros. 

 Com o avanço constante da população do mundo e a expansão do turismo as 

organizações como a ONU (Organização das Nações Unidas), OMT, Ministério do Turismo, 

órgãos não governamentais (ONGs) que labutam na preservação e proteção do ambiente 

desenvolvem planos, políticas, declarações internacionais, programas, monitoramento através 

de indicadores ambientais, possibilitando uma visão completa e difundida internacionalmente 
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da sustentabilidade, além de possibilitar a sobrevivência daqueles que vivem nestes locais 

onde os empreendimentos são construídos. 

Deste modo, justifica-se o estudo da sustentabilidade e da gestão sustentável da 

hospitalidade, na Amazônia, por se tratar de um tema de interesse internacional, que através 

deste estudo será possível ampliar o conteúdo acadêmico relacionado à gestão, hospitalidade, 

economia e as vantagens competitivas, possibilitando novas pesquisas de caráter 

multidisciplinar. 

 

 

1.2. Problema  

Neste contexto, destaca-se o turismo ecológico que é uma atividade relacionada com 

turistas e visitantes ou serviços, que dão suporte às populações locais, é uma das alternativas 

viáveis, exploradas principalmente por empreendimentos hoteleiros de selva na Amazônia 

(FARIA,2001). 

        Convém, explicar que o termo hotel de selva foi criado pela EMBRATUR e pelo 

Conselho Nacional de Turismo-CNTur através  da  resolução  normativa  n.  23  de  1987  que  

substitui  o termo  ecolodge  a  ser  usado  para  todo  empreendimento  com  classificação  

de hospedagem  ambiental  e  ecológica.  Esta resolução foi, entretanto, revogada pela 

Deliberação Normativa n. 360, de 16 de abril de 1996, que cancelou os conceitos de meio de 

hospedagem ambiental e ecológico (Anexo 6). 

  A AMAZONASTUR (2004), entretanto, continua utilizando a classificação ambiental 

e ecológica para o cadastramento dos empreendimentos, mesmo após a sua revogada pela 

Deliberação Normativa n. 360. 

Considerando o desenvolvimento sustentável, em escala global, como uma solução 

viável e econômica para as empresas e a sociedade que abrange a preservação do meio 

ambiente e a sua Sustentabilidade, e considerando o ser humano como o elemento central 

deste processo, apresenta-se a questão norteadora deste estudo: As práticas de gestão 

sustentável dos hotéis de selva da Região Metropolitana de Manaus estão pautadas nos 
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indicadores de sustentabilidade ambiental? 

1.3. Objetivos da Pesquisa 

         A fim de responder à problemática da pesquisa, foram estabelecidos os objetivos 

centrados na identificação de elementos que demonstrem quais as ações que tornam 

sustentáveis os hotéis de selva analisados no contexto do desenvolvimento sustentável destes 

empreendimentos e se poderia ser compreendido de maneira científica através de pesquisa de 

campo.  

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar as práticas de gestão sustentável dos Hotéis de Selva na Região Metropolitana 

de Manaus. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 Identificar em que estágio os hotéis de selva da RMM se encontram em termos de 

sustentabilidade ambiental;  

 Caracterizar a estrutura física do Hotel de Selva;  

 Recomendar indicadores de sustentabilidade ambiental aplicáveis aos hotéis de selva 

da RMM.  

 

1.4  Organização do Trabalho 

O presente trabalho foi desenvolvido em cinco capítulos em relação à temática, 

abrangendo além das referências consultadas, anexos e dos apêndices que subsidiaram todo o 

processo de pesquisa, orientando a compreensão e a interpretação do conjunto de dados e 

informações correlatas. No decorrer do trabalho, ficou claro a maneira de como cada tópico 

abordado se relaciona ao tema, uma vez que a abordagem facilitou o raciocínio e a 

consolidação da base teórica que fundamentou a pesquisa.   
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O primeiro capítulo é composto pela exposição do tema de estudo, apresentando a 

contextualização, os objetivos: geral e específicos, bem como a relevância, as limitações e a 

própria organização da pesquisa. 

No segundo capítulo, apresenta-se toda a metodologia do estudo, a abordagem e 

caracterização da pesquisa, bem como os procedimentos, entre eles: a pesquisa bibliográfica, 

a pesquisa documental, métodos e técnicas de coleta, entrevistas e a análise de dados, Essa 

estrutura está organizada de modo a categorizar as análises adotadas, em cada um dos 

procedimentos.  

No terceiro capítulo, é abordada toda a fundamentação teórica relacionada à 

sustentabilidade dos hotéis de selva, classificação dos hotéis brasileiros, tipologia dos hotéis 

de selva, o histórico da hotelaria de selva e a região do estudo. E, por fim, são expostos os 

estudos da sustentabilidade do turismo, as condições para realizar o turismo sustentável e os 

indicadores de desempenho da atividade turística, os modelos de indicadores e o como os 

indicadores de sustentabilidade ambientais são escolhidos e aplicados. 

No quarto capítulo, são apresentados os resultados de todas as etapas da pesquisa, desde 

a elaboração e o desenvolvimento da matriz de indicadores até a sua aplicação ao objeto de 

estudo, juntamente com uma análise de todo o contexto apresentado. 

No quinto capítulo, com base nos estudos empreendidos, ocorre a sistematização com as  

considerações finais e a proposição de novos estudos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

2 METODOLOGIA 

Neste capítulo, são evidenciados os procedimentos metodológicos empreendidos na 

pesquisa, seu o campo de abrangência, sua caracterização, a definição dos instrumentos de coleta 

de dados, a amostragem utilizada na coleta de informações, a forma como os dados foram 

elaborados para facilitar o processo de análise e as etapas do desenvolvimento do trabalho. 

 

2.1 Procedimento Metodológico 

A pesquisa científica demanda procedimentos metodológicos sistematizados que 

permitem a constatação de fenômenos, processos e teorias, ou seja, deve-se possibilitar 

através do trabalho uma diretriz do início ao fim do mesmo. 

  Neste sentido, foram desenvolvidas pesquisas de caráter exploratório e descritivo, em 

razão de literaturas limitadas sobre estudos relacionados ao ecoturismo na Amazônia. 

Conforme Malhotra (2002, p.99), a pesquisa exploratória “é usada em casos nos quais é 

necessário definir o problema com maior precisão”, identificar cursos relevantes de ação ou 

obter dados adicionais antes de poder desenvolver uma abordagem e o principal objetivo desta 

é ajudar a compreender o problema pelo pesquisador.  Porém, a pesquisa descritiva objetiva o 

conhecimento da conduta, sem necessariamente descer às análises à tentativa de interpretação 

ou sobre causas e efeitos (CERVO; BERVIAN, 2007; MUNHOZ, 1989). 

Para a composição da base teórica, foram analisados vários artigos de publicações 

científicas, na Ebsco, Cielo, livros, dissertações, teses, anais e websites, relacionados aos 

hotéis de selva e também em relação à sustentabilidade ambiental. Utilizou-se ainda uma 

abordagem qualitativa a fim de revelar ideias, percepções, hipóteses ou mesmo possibilitar 

novos estudos nesta área.  
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2.  Processo de Pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida e estratificada em processos que vão se interligando às 

diversas atividades correlatas sem, portanto, deixar de cumprir as fases pré-estabelecidas, ou 

seja, inicia-se com o problema principal e estende-se até as conclusões acerca do estudo 

delineado pela pesquisa. Cervo e Bervian (2007) mencionam que o método é uma ordem que 

se deve impor aos diversos procedimentos necessários para alcançar um dado fim ou um 

resultado desejado.  

Para tanto, Cooper e Schindler (2003, p. 68) afirmam que “uma forma útil de abordar o 

processo de pesquisa é estabelecer o problema básico que gera a pesquisa e então tentar 

desenvolver outras questões, dividindo progressivamente a pergunta básica original em outras 

mais específicas”. Em suma, o processo de pesquisa é cumprir as fases sem seccioná-las, a 

fim de manter o foco nos objetivos específicos. É nesta etapa do processo que tem  início a 

pesquisa qualitativa do tema abordado neste trabalho, culminando em um levantamento das 

informações e posterior análise reflexiva dos mesmas.  Já em relação à coleta de dados foi 

verificado nos banco de dados dos sites como Ebsco, Scielo, Anais de congressos e websites, 

as palavras- chave da pesquisa como sustentabilidade, Turismo sustentável, Desenvolvimento 

sustentável, Indicadores de sustentabilidade e Hotelaria de selva todos estes nas línguas 

portuguesa e inglesa e posterior contextualização teórica da pesquisa. Em seguida, foram 

realizadas as análises iniciais do objeto de estudo que são os hotéis de selva com base na 

análise documental, observação direta e entrevistas semielaboradas com os gerentes e 

diretores dos mesmos, finalizando assim no entendimento e aplicabilidade dos indicadores de 

sustentabilidade ambiental nos hotéis de selva da RMM. De forma resumida, apresenta-se o 

processo de investigação, ora adotado, para a determinação as etapas da pesquisa nas Figuras 

1e 2.   
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Figura 1 – O Processo de pesquisa - Etapa I 

Fonte: O autor 
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2.3.     Levantamento das Informações 

            Através desta pesquisa bibliográfica, foi possível reconhecer as teorias do turismo 

sustentável, objetivando a sustentabilidade dos empreendimentos hoteleiros, bem como 

investigar a monitorização através dos indicadores ambientais. Em relação à gestão 

sustentável dos hotéis de selva, não se encontrou literatura sobre o assunto no setor de 

turismo, com exceção de dois artigos sobre a hotelaria de selva na Amazônia. De maneira 

geral, em relação à hotelaria urbana já existe alguns trabalhos nacionais e internacionais, vide 

apêndice A e representado esquematicamente na figura 3, que foi a nossa diretriz neste 

trabalho. A base de dados foram artigos de publicações científicas, eventos (com classificação 

da Capes de A e B) na Ebsco, Scielo, livros, dissertações, teses, anais e websites, para que 

fossem correlacionados ao objeto da pesquisa e sua temática. O principal objetivo desta fase 

foi compreender como os empreendimentos hoteleiros inseridos na selva exploram o meio 

ambiente sem excessivas degradações que venham por em riscos as gerações futuras assim 

como a utilização da mão-de-obra local.  

       A pesquisa bibliográfica foi usada como instrumento de pesquisa para fortalecer a 

análise, descrever o objeto de estudo além de contextualizá-lo, ressaltando a relevância do 

Figura 2.0 – Características da Pesquisa - Etapa II 

Fonte: O autor 
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tema proposto por meio de estudos científicos na área desta pesquisa. Este estudo 

bibliográfico ocorreu no período de Abril a Junho de 2011.  

Figura 3: Levantamento Bibliográfico de Periódicos Nacionais A e B e os Internacionais.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No levantamento dos periódicos nacionais classificados pela Capes em A e B e os 

Internacionais, foi realizado um cruzamento dos assuntos abordados nos mesmos, assim como 

das palavras-chave. Após a triagem dos artigos selecionados, figura 3, escolheu-se para 

composição da base teórica, nove artigos Nacionais e Internacionais de interesse do tema 

central da pesquisa. Pesquisou-se ainda, no setor de serviços e turismo e hotelaria  as 

seguintes palavras-chave: sustentabilidade na hotelaria, gestão sustentável em hotéis e 

indicadores de sustentabilidade. Diante das análises, foi realizada a aproximação ao tema da 

pesquisa e a análise dos modelos de sustentabilidade e sua aplicação na hotelaria. 

          Foram, ainda, realizados levantamentos das Dissertações e Teses referentes ao tema da 

pesquisa, defendidas nos programas de Pós-graduação de Mestrado e Doutorado em Turismo 

e Administração presentes no Apêndice B. A fim de possibilitar uma discussão conceitual 

mais aprofundada sobre o tema, além desses levantamentos, foram consultados livros da 

biblioteca da UFAM, UEA e UNINORTE além de outros adquiridos ao longo da pesquisa. 
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2.4.   O Campo e Sujeitos da Pesquisa 

Segundo Marconi; Lakatos (1996) e Levin (1987), a população a ser pesquisada ou o 

universo da pesquisa, é definida como o conjunto de indivíduos que partilham de, pelo menos, 

uma característica em comum. Malhotra (2002, p. 320) a explica como sendo “a soma dos 

elementos que compartilham algum conjunto comum de características e que compreende o 

universo para o problema de pesquisa”. A população alvo é percebida como sendo “a coleção 

de elementos que possuem a informação procurada pelo pesquisador e sobre os quais devem 

ser feitas inferências” (MALHOTRA, 2002, p. 321). Dessa forma, o universo dessa pesquisa 

foi formado pelo conjunto de hotéis de selva na Região Metropolitana de Manaus, conforme o 

mapa apresentado na figura 4, que é constituída de um total de sete hotéis. Nesta pesquisa não 

faremos distinção entre o porte dos equipamentos do setor hoteleiro de selva, mas sim nas 

atividades desenvolvidas em relação às suas práticas ambientais. No Estado do Amazonas, 

existem 57 (cinquenta e sete) hotéis de selva, porém, o universo da pesquisa foi a Região 

Metropolitana de Manaus, foram enviados 07 (sete) cartas para os hotéis de selva inseridos na 

RMM convidando-os a participarem da pesquisa, deste universo somente 4, ou seja, 57 % 

foram respondentes e aceitaram.   

      Os hotéis que aceitaram participar da pesquisa não nos permitiram que divulgássemos 

suas bandeiras, diante do exposto iremos denominar de forma fictícia seguintes termos: Hotel 

Selva 1, Hotel Selva 2, Hotel Selva 3 e Hotel Selva 4. 
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Figura 4: Região Metropolitana de Manaus.  

Fonte: Carvalho (2010, p.103) 

 

2.5. Instrumento e Coleta de Dados 

Na coleta de informações, foi utilizado o instrumento de coleta de dados e informações 

adaptado de Moraes (2008), conforme apêndice C, para serem aplicados aos dirigentes dos 

hotéis de selva. A metodologia de coleta de dados por entrevistas pessoais (COOPER & 

SCHINDLER, 2003). A forma escolhida para a realização da pesquisa foi entrevistas guiadas, 

questionário com questões semiestruturadas, onde o entrevistador tem a liberdade para indicar 

a direção adequada para a obtenção das informações necessárias à pesquisa, baseando-se no 

roteiro de tópicos previamente elaborados (MARCONI; LAKATOS, 1996; MINAYO, 1998). 

Para Collis e Hussey (2005, p. 165) um questionário “é uma lista de perguntas 

cuidadosamente estruturadas, tendo em vista extrair respostas confiáveis de uma amostra 

escolhida” cujo objetivo é descobrir o que um grupo selecionado de participantes faz, pensa 

ou sente.  

       Nas entrevistas, foi usado um roteiro de perguntas semiestruturadas, que é um dos 

procedimentos mais usados na pesquisa de campo, tem suas vantagens como meio de coleta 

de dados que possibilita que os dados sejam analisados qualitativamente e pode ser utilizada 

com qualquer segmento da população (inclusive analfabetos) e se constitui como técnica 

muito eficiente para a obtenção de dados referentes ao comportamento humano (PÁDUA, 

2004).  Para elaboração do Instrumento, inicialmente foi feito o levantamento bibliográfico da 
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literatura existente como livros, artigos científicos, websites e outros, bem como de outros 

estudos na área do objeto de investigação, que também utilizaram o questionário como 

método de coleta de dados e informações. 

        O questionário foi testado antes de sua aplicação definitiva em outro hotel de selva não 

participante da pesquisa. O pré-teste examinou a validade, fidedignidade e operacionalidade 

do instrumento de coleta de dados (LAKATOS; MARCONI, 1996), e permite o 

aperfeiçoamento antes de iniciada a pesquisa de campo. 

        Desta forma, o instrumento foi analisado por especialistas da área e foi aplicado o teste 

piloto no hotel Selva que não fez parte da amostra deste estudo, a fim de testar se as perguntas 

estavam de acordo para atingir os objetivos propostos deste trabalho. Após a análise e o teste, 

foi feita a revisão e alteração do instrumento e posteriormente foi aplicado aos participantes 

da pesquisa. As questões foram  pré-analisadas, semiestruturadas e os questionários alterados 

para a facilitação das análises.    

         As perguntas foram desenvolvidas de forma lógica, mudando de tópicos gerais para 

tópicos específicos (afunilamento), permitindo assim, a ausência do pesquisador no momento 

em que foram respondidas. Houve acompanhamento in loco pelo pesquisador na aplicação do 

questionário e mesmo assim desenvolveu-se uma carta de apresentação e enviada por e-mail 

aos responsáveis, antecipadamente, juntamente com o instrumento de pesquisa, vide apêndice 

C.  

         O objetivo do instrumento desta pesquisa foi investigar se os tomadores de decisões 

gerenciais utilizam-se da gestão ambiental na tomada de decisão, analisar as ferramentas e a 

forma como fazem  monitoramento ambiental.  A temporalidade deste estudo ocorreu no 

período de dezembro de 2011 a junho de 2012. 

 

2.6.  Elaboração Análise e Interpretação dos Dados 

         Foi utilizada uma abordagem qualitativa para a análise do objeto deste estudo, a fim de 

revelar ideias, percepções, hipóteses do objeto de estudo.  
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         Para Marconi e Lakatos (1996, p. 124-125), após a etapa de coleta de dados, os mesmos 

“devem seguir algumas etapas antes de serem analisados e interpretados, como seleção, 

codificação e tabulação”. A etapa de análise dos dados foi realizada para dar sentido ao que 

foi coletado.   

        Esse é um processo complexo, que envolve tarefas de dedução e interpretação dos dados, 

à procura de significados, entendimentos ou insights que constituem os achados do estudo 

(MERRIAM, 1998, p.178). De acordo ainda com a autora, a entrevista em profundidade é 

recomendada quando se utilizam vários envolvidos para compreender um único significado. 

Para Bardin (1977),a análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória, aumenta a 

propensão à descoberta; é a análise de conteúdo para „ver o que dá‟; 

         O processo de análise desta pesquisa e interpretação dos dados foi dividido em três 

etapas, como segue:  

 

Etapa 1 – Experiência dos entrevistados e estrutura das empresas 

A experiência dos entrevistados é de suma importância para o entendimento do objeto 

do estudo, pois irá revelar e nortear a forma e a percepção dos entrevistados dos hotéis de 

selva relativos ao seu perfil.                           

            O quadro 1, comparativo permitiu a análise através das diferentes idades dos 

entrevistados, formação acadêmica, do tempo de experiência no setor hoteleiro de selva e 

mediante as respostas obter profundidade maior e melhor no processo de pesquisa. Neste 

quadro comparativo, buscam-se as informações relativas ao perfil dos entrevistados. 

     Quadro 1. Modelo do quadro comparativo 

     Fonte: Elaborado pelo autor 
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Etapa 2 – Experiência dos entrevistados em relação aos indicadores de sustentabilidade. 

       Nesta etapa, procurou-se identificar, por meio das transcrições das entrevistas as 

experiências dos gerentes ou diretores dos hotéis de selva com indicadores de sustentabilidade 

utilizados, vide quadro 2, sinalizando os hotéis com o indicador ambiental, facilitando assim a 

identificação e comparando-as com a literatura pesquisada.  Sendo assim, o quadro 2 

identificará os Hotéis de Selva que usam os indicadores de sustentabilidade ambiental, ou 

mesmo a realização de algumas práticas neste sentido.  

  Quadro 2 – Modelo de Estágio e prática da Sustentabilidade dos Hotéis de selva 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

        

 

Para a aplicação da pesquisa, foram enviados 07 (sete) cartas para os hotéis de selva 

inseridos na RMM, área de delimitação da pesquisa, convidando-os a participarem da 

pesquisa, deste universo somente 4, ou seja, 57 % foram respondentes os seus gerentes 

         Então a aplicação das entrevistas para a coleta de dados serviu de apoio na comprovação 

dos resultados das fontes documentais desta pesquisa. Foram determinadas 04 (quatro) 

entrevistas com  gestores dos Hotéis de Selva e o Estatístico-Chefe da AMAZONASTUR o 

que possibilitou a realização da  pesquisa. As informações obtidas nas entrevistas, além de 

servirem de subsídio para a análise reflexiva sobre a gestão sustentável, também contribuiu 

para o entendimento da sustentabilidade destes empreendimentos na região de floresta, assim 

como a preservação do meio ambiente utilizada pelos hotéis como extensão de suas empresas. 

 

2.7 Divulgação dos Dados 

       Embora haja restrições na difusão dos nomes dos hotéis de selva pesquisados, o processo 

de divulgação de dados é de grande importância para os hotéis participantes da pesquisa não 

Indicador de Sustentabilidade HS1 HS2 HS3 HS4 

Redução dos resíduos sólidos      
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só em marketing, mas também do trato das informações trabalhadas e retornadas em forma de 

informações não mais em dados. Acredita-se que esse trabalho poderá contribuir 

significativamente para o processo de melhoria na gestão sustentável e da própria 

sustentabilidade Ambiental dos hotéis, pois poderão fazer uso do conjunto de indicadores 

apresentadas e discutidas nesta investigação, além de adquirir conhecimento referente aos 

programas e conceitos específicos voltados à obtenção da sustentabilidade ambiental do 

empreendimento.  

        Os dados serão devolvidos aos hotéis através de divulgação de relatórios técnicos para os 

hotéis participantes deste estudo e publicações de artigos. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo, com o intuito de referenciar os principais conceitos em relação à temática 

da Gestão Sustentável dos hotéis de selva, primeiramente, abordar-se-á o estudo do 

desenvolvimento sustentável, Turismo sustentável e a Sustentabilidade e seus respectivos 

modelos tendo como foco principal os hotéis de selva da RMM. 

 

3.1     Hotéis, Estrutura e Classificação. 

             Considera-se uma empresa turística como a empresa econômica, individual, que 

produz toda a espécie de prestação material e serviços, servindo diretamente à satisfação de 

necessidade turística e que, durante a distribuição dessas prestações, entra em contato direto 

com esse público. Portanto, uma empresa torna-se turística a partir do momento em que 

atende às necessidades e os desejos do turista (KRIPPENDORF, 1987). 

        Do ponto de vista do governo federal, o Decreto no. 5.406, de 30 de março de 2005, 

considera as sociedades empresárias, sociedades simples e os empresários individuais, que 

prestem serviços turísticos remunerados, como prestadores de serviços turísticos, ou seja, 

empresas de turismo. Além do conceito de cada uma delas, o referido decreto estabelece 

algumas das duas finalidades e atribuições, como visto a seguir: 

 

Meios de hospedagem de turismo: estabelecimento com 

licença de funcionamento para prestar serviços de 

hospedagem, expedida por autoridade competente, Os 

serviços de hospedagem são aqueles prestados por 

empreendimentos ou estabelecimento empresariais 

administrados ou explorados por prestadores de serviços 

turísticos hoteleiros, que ofertem alojamento temporário para 

hóspedes, mediante adoção de contrato de hospedagem, tácito 

ou expresso, e cobrança de diária pela ocupação da unidade 

habitacional, Decreto nº 5.406 de 25 de dezembro, 2003 

(EMBRATUR, 2004). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.406-2005?OpenDocument
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             Dessa forma, Cândido (2003) entende que hotel é o meio de hospedagem mais 

convencional e comumente encontrado em centros urbanos. É o estabelecimento onde os 

turistas encontram hospedagem e alimentação em troca de pagamento por esses serviços. 

Hotel é uma empresa pública que visa obter lucro oferecendo ao hóspede alojamento, 

alimentação e entretenimento. Seguem, na mesma linha, os hotéis de selva na Amazônia 

brasileira, pois o diferencial é o tipo de oferta de serviços, tipos de acomodação e externa 

localização, ou seja, distante dos centros urbanos. Então, do prisma da hospedagem, uma 

empresa hoteleira pode ser entendida como uma organização que, mediante o pagamento de 

diárias, oferece alojamento à clientela indiscriminada, ou ainda, segundo o Regulamento 

Geral dos Meios de Hospedagem.  Do ponto de vista organizacional, o hotel é considerado 

uma organização, pois está associado a um grupo de pessoas que exercem diferentes funções 

para atingir um objetivo comum que é dar ao hospede o melhor; o melhor serviço, o melhor 

atendimento, o melhor preço, a melhor satisfação. 

        Os hotéis, de maneira geral, dispõem de estruturas diversas para atender a segmentos 

variados de turistas, transformando-os em hóspedes definidos, tais como: peregrinos, 

convencionais de exposição ou em turismo de negócios e outros, desejam encontrar, no hotel, 

os aspectos fundamentais mais os serviços de infraestruturas diretamente ligados ao tipo de 

turismo que o motivou a viajar. A indústria Turística e a Indústria Hoteleira na realidade não 

poderiam ser consideradas indústrias propriamente ditas, mas é evidente que a evolução de 

outros ramos industriais fez com que esse binômio: Hotelaria e Turismo, que não podem 

crescer separadamente, tivesse um grande incentivo para sua realidade atual (CASTELLI, 

2006). 

         A hotelaria pode ser considerada a indústria de bens de serviços e, como qualquer ramo 

industrial, possui suas características próprias de organização e sua finalidade principal é o 

fornecimento de hospedagem, alimentação, entretenimento, segurança e bem-estar aos 

hóspedes (CASTELLI, 2006). 

        Por se tratar de produtos construídos com alto custo e ótimos planejamentos, necessitam 

e contratam diversas consultorias que trabalham exclusivamente com o mercado hoteleiro, 

seja para o projeto de viabilidade da construção de um novo empreendimento, seja para a 

melhor adequação de um produto já existente em busca de um melhor lugar no mercado. Esse 

processo de criação de consultorias foi potencializado pelas redes hoteleiras que, ao longo dos 

anos, introduziram diversos benefícios no mercado turístico (CANDELÁRIA, 2008).  



37 

 

       Os meios de hospedagem, com o passar dos anos, vem tendo crescimento exponencial, 

oportunizando a expansão dos considerados grandes hotéis em todos os lugares dos 

continentes que passam a se chamar de redes hoteleiras, seu primeiro crescimento 

considerável foi no período pós-guerra (meados do séc. XX), justamente nos países que 

atualmente possuem a maior quantia de redes hoteleiras, como: EUA, França, Espanha, 

Inglaterra, etc.  

           O avanço das redes hoteleiras no ambiente internacional coincide como o avanço de 

grandes tecnologias hoteleiras e com o avanço tecnológico mundial, que propiciou uma 

melhora no nível de vida da população mundial como um todo. Tal avanço, principalmente 

financeiro, possibilitou um grande aumento no número de viagens da última década de 1950, 

para o começo do século XXI o que fomentou tanto o turismo nacional como o internacional 

(CANDELÁRIA, 2008). 

        No Brasil, as redes hoteleiras tiveram duas principais fases: a primeira, com a entrada 

nos anos 70 e a segunda, ainda em processo de expansão, iniciado pós-plano real. A segunda 

fase das redes hoteleiras, no Brasil, é maior do que a anterior, quando sua expansão foi 

paralisada no final da década de 70. Após o momento expansionista, vemos hotéis familiares 

e os de redes buscando outras formas de expansão onde os administradores necessitam adotar 

uma postura empreendedora, de forma que suas ações possam não só mudar, como inovar e 

visualizar oportunidades em seus mercados. (GUTH; GINSBERG, 1990; NAMAN; SLEVIN, 

1993; JOGARATNAM et al., 1999).  Andrade (1999, p.41), define a classificação dos hotéis 

em tipos:  

Conforme o padrão e as características das suas instalações, ou 

seja, o grau de conforto, a qualidade dos serviços e os preços. A 

Embratur e a ABIH ( Associação Brasileira da Indústria de 

Hotéis) classificam os hotéis dessa maneira. Esse tipo de 

classificação pretende informar ao público os níveis de conforto, 

os preços e os serviços oferecidos; orientar investidores e 

empresários; constituir instrumentos de política de incentivo às 

atividades turísticas, etc. 2 Conforme sua localização: hotéis de 

cidades, de praia, de montanha, de aeroporto, região de selva, e 

etc. 3 Conforme sua destinação: hotéis de turismo, negócios, 

lazer, cassino, convenções, econômicos, etc. 



38 

 

       A Associação Brasileira da Indústria Hoteleira - ABIH que estabeleceu outra 

classificação (uma autoclassificação, já que é feita pelos próprios hoteleiros e apenas 

chancelada pela (ABIH), segundo a qual os hotéis são divididos entre as categorias superluxo 

(6 estrelas), luxo (5 estrelas), superior (4 estrelas), turística ( 3 estrelas), econômica (2 

estrelas) e simples ( 1 estrela). 

        Adotando-se outros critérios, pode-se chegar a novas classificações. Convém lembrar 

ainda que um  mesmo hotel poder ser classificado em mais de uma categoria e que um mesmo 

hotel pode reunir características comuns a mais de um tipo. Por exemplo, um hotel de 

montanha voltado para lazer pode ser enquadrado simultaneamente nas categorias de lazer, de 

alto luxo e também como hotel de convenções. 

 

3.2.   Caracterização das empresas hoteleiras no Brasil. 

 Para cada tipo de hotel, têm-se aspectos relevantes que de alguma forma os distinguem 

dos demais, entre os quais a localização, o tamanho e a diversidade das instalações, as 

características do lobby, dos apartamentos, das áreas de estacionamento, além das suas 

localizações geográficas. 

         Os tipos principais de hotel são: hotéis centrais (downtown hotels); hotéis não centrais; 

hotéis de aeroporto; hotéis de lazer; hotéis econômicos; outros tipos de hotéis. Além disso, 

Andrade (1999), confirma que os Hotéis podem ser classificados, ou, expressando de outra 

forma, os tipos de hotéis podem ser definidos como: 

Hotel Central: localização no centro da cidade, ou o mais próximo possível; Restrições 

quanto ao uso e à ocupação do solo; Compatibilidade entre o preço do terreno, o porte e o 

padrão do empreendimento. O custo do terreno não pode ultrapassar o valor determinado 

pelos estudos de viabilidades econômico-financeiros; Facilidade de acesso ao aeroporto e às 

principais vias da cidade; Existência de redes de infraestrutura confiáveis (água, energia 

elétrica, telefones); Localização em via sem congestionamento de trânsito; Localização de 

fácil identificação na cidade; 

Hotel Econômico: localização na principal via de ligação entre a rodovia regional de 

acesso à cidade e o centro urbano; Localização de fácil visualização e identificação em 
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relação à cidade e à rodovia. Terreno de custo baixo e com dimensões adequadas para 

permitir pátio de estacionamento e uma construção horizontal ou, no máximo de três 

pavimentos; Terreno servido por redes de infraestrutura (drenagem, água, esgoto, energia 

elétrica, comunicações). 

Hotel de Convenções: localização em cidades caracterizadas como importantes centros 

de negócios e de serviços; Existência de redes confiáveis de infraestrutura urbana; 

Localização de fácil identificação na cidade; Dimensões de terreno que permitam implantar 

área de estacionamento de veículos; 

Resort ou Hotel de Lazer: localização em região com meio ambiente de grande apelo 

turístico e paisagístico; Terreno de grandes dimensões (inclusive com trechos de floresta, 

quando possível), que permita a implantação de campo de golfe, hípica, parque aquático, 

quadras de esportes, marina, etc. Local de fácil acesso a aeroporto; Local de fácil 

identificação em relação à estrada ou à rodovia. 

Hotel de Selva: localização em meio à floresta ou parque ecológico, com grande apelo 

turístico e paisagístico; Facilidade de acesso por meio de rodovia ou hidrovia; Terreno com 

grandes dimensões, que permita áreas de esportes ao ar livre, ancoradouros de barcos, parque 

aquático, etc. Localização em terrenos não-inundáveis e relativamente protegidos contra 

insetos. 

Hotel Cassino: local de fácil acesso ao aeroporto por meio de rodovias de bom 

desempenho; Existência de redes confiáveis de infraestrutura urbana; Localização em via sem 

congestionamento de trânsito; Dimensões de terreno que permitam implantar áreas de 

estacionamento, lazer e recreação; Localização em áreas com recursos paisagísticos. 

 

3.3.   Tipologia dos hotéis selva na Amazônia brasileira. 

        Conforme dados da AMAZONASTUR (2008), existem 57 hotéis de selva no Amazonas 

e 07 na Região Metropolitana de Manaus – RMM, vide quadro 03, abaixo. É importante 

ressaltar que, em 2011, foi registrado um volume de turistas de 50.585, que superou o fluxo 

do ano anterior, quando foi registrado um fluxo de 43.786 turistas, em 16%, demonstrando 

um interesse dos turistas em usarem as acomodações dos hotéis de selva.    
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       Mesmo que a oferta de hotéis de urbanos seja muito maior que os hotéis de selva, 

percebem-se o crescimento com o advento de mais hotéis na região de selva em todo o Estado 

e também na região metropolitana de Manaus possibilitando, diretamente aumento da oferta 

de unidades habitacionais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ao abordar as características de um ecolodge, Lindberg & Hawkins (1999, p. 45), 

afirmam que algumas das características que um ecolodge devem necessariamente apresentar 

são: estilo arquitetônico em harmonia com o meio natural e cultural no meio no qual se insere; 

aplicação dos princípios de sustentabilidade no projeto – que inclui a minimização do uso de 

energia e de materiais de construção não renováveis; utilização de materiais recicláveis onde 

for possível; (...). Além disso, os empreendedores de „ecolodges‟ devem oferecer programas 

de educação ambiental aos turistas, promovendo entendimento das características e das 

singularidades do meio natural e cultural visitado. 

        Os hotéis de selva, lodge ou “Hotéis de floresta”, em sua maioria, na realidade, tem 

características mais para atividades de contemplação da natureza, de confinamento dos 

turistas em território restrito do que de atividade ecoturística na essência de seu conceito.       

 Dentro desses aspectos apresentados o que difere dos hotéis de selva da região 

Amazônica dos demais segundo a Associação da Hotelaria de floresta da Amazônia 

Brasileira, a tipologia dos hotéis nas seguintes composições (CARVALHO, 2010), é: hotéis 

de floresta, pousada, pousadas ecológicas, eco hotel, resort de selva, extra hoteleiro e barcos.   

 

 

Quadro 3 – Oferta hoteleira no Estado do Amazonas e em Manaus.  

Fonte: AMAZONASTUR e CADASTUR,( 2003-2011). 
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Hotéis de floresta  

         Os Hotéis de Floresta, conhecidos também como Lodges, são equipamentos de 

hospedagem localizados em aérea de ambiente natural, sendo floresta densa ou em outro 

espaço de beleza natural. Distante dos centros urbanos desenvolve atividade de integração 

com a natureza e essas variam conforme o ecossistema local. O Estado do Amazonas possui 

vocação natural para o desenvolvimento deste tipo de empreendimento. A classificação dos 

alojamentos tem como base os aspectos construtivos, serviços oferecidos e a responsabilidade 

ambiental que cada alojamento desenvolve. 

Pousada 

São alojamentos de pequeno porte, geralmente de estrutura familiar com acomodações 

simples e informal, tem como característica a construção arquitetônica horizontal e integrada 

à região localizada. Este tipo hoteleiro é considerado um alojamento de lazer em proporções 

menores, considerado ser o próprio atrativo da viagem, possui uma boa estrutura de 

entretenimento e lazer.  

Pousadas Ecológicas  

Pousada Ecológica é um tipo de hospedagem que apresenta alto índice de 

responsabilidade ambiental. Utiliza-se de matérias recicláveis para construção da estrutura 

física, de técnicas para captação de águas pluviais, armazenamento de energia limpa (energia 

solar), iluminação e ventilação natural. São empreendimentos com até 15 UH‟s e com 

características construtivas endêmicas da região.  

Eco Hotel 

       São empreendimentos que apresentam relevantes cuidados com o meio ambiente, desde a 

construção até as técnicas usadas na manutenção do prédio. Sua arquitetura está em perfeita 

harmonia com as condições locais do meio ambiente, desta forma, mitiga a alteração no local 

original, desenvolvem atividades de educação ambiental e promovem a participação da 

comunidade no desenvolvimento das atividades do Hotel. Sua estrutura física é composta no 

mínimo por 30 UHs e oferece todo conforto e luxo para os hóspedes.  
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Resort de Selva  

        Resort de Selva são empreendimentos hoteleiros de grande porte que proporcionam ao 

hóspede todo o luxo e conforto, são descendentes diretos dos Resorts. Possuem acomodações 

de luxo, serviços diferenciados, entretenimento e lazer como principais atrativos, estão 

localizados em áreas naturais, mas oferecem todas as sofisticações de um hotel urbano sendo 

considerados autossuficientes. Desenvolvem projetos socioambientais.  

Extra Hoteleiro 

         Prestam serviços de hospedagem diferentes dos meios de hospedagem oficialmente 

cadastrados. Nem sempre o conforto é o item principal neste tipo de acomodação, mas o 

principal serviço é realizado seja ele em barracas, saco de dormir, redes dentre outros. Po-

demos citar o camping como exemplo, podendo este ser fixo ou móvel.  

Barcos 

        Na região do Estado do Amazonas onde a maior parte do transporte é fluvial, é comum 

os barcos regionais transportarem não só cargas como também passageiros. Essas viagens 

costumam ter uma longa duração necessitando assim que seja oferecido, aos tripulantes e 

passageiros, acomodações. Os empreendedores com uma perspicaz visão passaram a oferecer 

em sua pequena estrutura sofisticação vista nos hotéis urbanos, estes passaram a se estruturar 

especificamente para este tipo de negócio, oferecendo não somente a hospedagem, mas 

também alimentação, entretenimento e lazer, garantido a satisfação do cliente que já conhecia 

os barcos através dos passeios que é comum fazer pela região, unindo assim o útil ao 

agradável. 

3.4.   Histórico da hotelaria de Floresta ou de selva na Amazônia brasileira 

         O Estado do Amazonas é o pioneiro da Hotelaria de Floresta no Brasil Os primeiros 

Lodges, ou hotéis de floresta na Amazônia Brasileira datam do início dos anos 1970/1980 de 

onde surgiram para atender a curiosidade da comunidade internacional, notadamente a co-

munidade europeia, ávidas em conhecer a exuberância de sua mata tropical e que a cada ano 

desperta o interesse em sua rica biodiversidade, desenvolvendo produtos turísticos e 

hoteleiros específicos de selva para turistas, ecoturistas, pesquisadores, cientistas e que até 

então careciam de melhores estruturas de serviços até então desconhecidos do segmento 
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turístico-hoteleiro no Brasil, no que levou os novos empreendimentos hoteleiros a se 

especializarem no oferecimento de serviços como transporte turístico aéreo e fluvial, além de 

pensão completa, guias especializados e atividades como passeios fluviais, focagem de 

jacarés, caminhada e visita a tribos indígenas ou ribeirinhas (CARVALHO, 2010) 

         O turismo de natureza é o atrativo dos roteiros da Amazônia, uma vez que o visitante 

tem a oportunidade de conhecer, aprender e valorizar a importância da floresta tropical e os 

habitantes que nela vivem os principais responsáveis pela sua conservação. A prática do 

turismo em áreas naturais vem se elevando nos últimos anos e esta atividade tem atraído um 

número significativo de visitantes nas regiões detentoras de recursos naturais que antes se 

deslocavam para localidades litorâneas (CARVALHO, 2010). 

        A região Amazônica é detentora de imponente floresta e de um grandioso rio, por isso 

foi a primeira a construir estabelecimentos hoteleiros em áreas naturais. Entretanto, nos 

últimos anos, novos complexos surgem na região e não se tem conhecimento a respeito se 

estes hotéis adotem ações sustentáveis que visem garantir às populações locais melhores 

condições de vida e a manutenção dos recursos naturais (CARVALHO, 2010). 

        A grande maioria dos turistas que usa os serviços dos hotéis floresta é estrangeira, 

mesmo em baixa estação, embora existam políticas destas empresas no sentido de reduzir as 

tarifas para tornem-se mais atrativos a beleza natural destes locais. 

3.5.    O Amazonas e a região objeto da pesquisa 

Conforme a AMAZONASTUR (2008), a história do Amazonas começa no período 

Espanhol de 1532 a 1539. Foi através do Rio Amazonas que os primeiros civilizados 

penetraram território do atual Estado. Aliás, sua história está ligada à história do Grande Rio. 

Através dele, houve as primeiras expedições às regiões selvagens: Pinzón, Orellana, Pedro 

Teixeira, etc. Por ele, chegaram os primeiros colonos e os primeiros missionários trazendo a 

civilização a esta terra inteiramente desconhecida. 

        O Amazonas deve seu notável desenvolvimento e ocupação de seu vasto território ao 

breve ciclo da borracha. Foi nesta época que a colonização, em índices expressivos, formou 

vilas e povoados à beira dos rios. 
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         A partir de 1967, com a criação da Zona Franca de Manaus, o Amazonas acelera seu 

ritmo de desenvolvimento, dispondo de um grande movimento comercial de importação e 

exportação de produtos. Sua economia passou por grandes transformações e o Estado está em 

franca recuperação. A população é de 3.323.330 habitantes, sendo que 1.709.010 habitantes 

estão localizados em Manaus. 

         O turismo de natureza é o principal atrativo dos roteiros do Amazonas. O visitante tem a 

oportunidade de conhecer, aprender e valorizar a importância da floresta tropical e os 

habitantes que nela vivem que são os principais responsáveis pela sua conservação.  

        O Estado do Amazonas conta com 40 unidades de conservação federais (UCF) e 34 

unidades de conservação estaduais (UCE) (em outubro de 2008). No total são 39,6 milhões de 

hectares de áreas protegidas por unidades de conservação, além das terras indígenas (TI), se 

considerarmos as unidades federais e estaduais juntas. O Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação, assim como o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, estabelecem que 

as unidades de conservação dividem-se em dois grupos com características específicas: 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que visam compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais e Unidades de 

Conservação de Proteção Integral, cujo objetivo é o de preservar a natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. 

        E, finalmente, situados no meio da floresta, os hotéis de selva oferecem um serviço onde 

a segurança, o bom atendimento e o exotismo caminham de mãos dadas. Há hotéis de selva 

ou de selva para todos os gostos e necessidades, desde os mais luxuosos, que oferecem suítes 

com ar condicionado, aos mais rústicos cujo ambiente é de uma simplicidade franciscana. De 

comum entre eles, o permanente contato do visitante com a natureza. Em alguns hotéis de 

selva, também é possível alimentar animais selvagens na própria mão: quatis, macacos e 

araras vêm se banquetear com os turistas. Há opções de caminhada na selva, com guias 

treinados e bilíngues, dando dicas de sobrevivência, focagem de jacarés à noite, passeios de 

canoas pela selva inundada, visitas a comunidades ribeirinhas e aldeias de indígenas 

aculturados, e mergulhos em cachoeiras, entre outros programas. É nesse contexto que foi 

realizado o presente trabalho nos hotéis de selva na Região Metropolitana de Manaus – RMM. 

       A partir da industrialização que se operou no país, consolidada nas décadas de 50 e 60, 

ocorreu uma concentração urbana acelerada e desordenada. As metrópoles expandiram-se, 
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conurbaram-se com as demais cidades próximas e geraram demandas de serviços e atividades 

que não podiam mais ser enfrentadas e resolvidas por mero esforço individual dos municípios. 

No regime militar, surgiu a primeira tentativa de organização das regiões metropolitanas.  

A Constituição Federal de 1967, em seu art. 157, § 10, dispôs claramente sobre o 

assunto: "A União, mediante lei complementar, poderá estabelecer regiões metropolitanas, 

constituídas por municípios que, independentemente de sua vinculação administrativa, 

integrem a mesma comunidade socioeconômica, visando à realização de serviços de interesse 

comum". Essa redação foi mantida pelo art. 164 da Emenda Constitucional nº 1, de 17 de 

outubro de 1989. Mas, foi somente em 1973 que as regiões metropolitanas começaram a ser 

formalmente instituídas, através das leis complementares federais. A primeira foi a Lei 

Complementar Federal nº 14, de 8 de junho de 1973, que estabeleceu as regiões 

metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém 

e Fortaleza.  A Constituição Federal de 1988 transferiu aos Estados a prerrogativa de criação 

de novas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, através de leis 

complementares e em 2007, foi criada a Região Metropolitana de Manaus. 

        Conforme Plano de Desenvolvimento da RMM, 2010-2012, a Região Metropolitana de 

Manaus – RMM foi constituída, por meio da Lei Complementar n° 52/2007, que abrange os 

municípios de Manaus, Iranduba, Novo Airão, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, 

Itacoatiara, Presidente Figueiredo e posteriormente Manacapuru.  

Com oito municípios , a região, apoiada em uma consistente estrutura industrial e em um 

grande potencial biotecnológico e energético, representa hoje, solida oportunidade para o 

direcionamento integrado das políticas econômicas, sociais ambientais e culturais, tanto para 

as questões do território intrametropolitano, como para as demais extrametropolitano. 

         Intrametropolitano são as dinâmicas internas da região metropolitana, nas relações entre 

cidades-vilas-comunidades, que se manifestam nas atividades de trabalho, produção, serviços, 

educação e outras rotinas, definindo determinado grau de interdependência entre as ocupações 

humanas na RMM. O extrametropolitano está nas relações que a metrópole, em seu conjunto 

ou pontualmente por intermédio de cidades, sub-regiões ou setores produtivos, estabelece com 

municípios, regiões ou setores produtivos instalados no seu entorno e que, com os quais 

interage. 
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3.6.    O Estudo da Sustentabilidade no Turismo 

         Para Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente da ONU, durante a realização dos seus 

trabalhos caracteriza a sustentabilidade como um processo de transformação no qual a 

exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 

tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e 

futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas (AFONSO, 2006). A 

sustentabilidade é um tipo de desenvolvimento socioeconômico que surgiu na década de 70 

com o objetivo de reparar os danos já cometidos ao meio ambiente. Este fato trouxe diversos 

conflitos entre o interesse econômico e a utilização sem limite dos recursos naturais não 

renováveis, desta abordagem holística fez-se o modelo de desenvolvimento sustentável [...] 

aquele que atende as necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades (CARVALHO, 2010). 

                   Dessa forma, o conceito de sustentabilidade pode, portanto, é transformado em 

uma questão mais política que ambiental, reflexo de conflitos e da pluralidade de atores 

envolvidos, muitos deles afetados ou mesmo responsáveis, por episódios de degradação 

ambiental (FARIA ; CARNEIRO, 2001).  Os mesmos autores defendem ainda que considerar 

a sustentabilidade somente do ponto de vista ecológico é um erro tão grave quanto restringi-la 

ao econômico ou ao social ou ao cultural.   

         O conceito de sustentabilidade implica na manutenção quantitativa e qualitativa do 

estoque de recursos ambientais, utilizando tais recursos sem danificar suas fontes ou limitar a 

capacidade de suprimento futuro para que tanto as necessidades atuais quanto aquelas do 

futuro possam ser igualmente satisfeitas (AFONSO, 2006). 

        A sustentabilidade é um constructo importante para as empresas do ponto de vista da 

continuidade das operações e também para a continuidade das áreas que são exploradas além 

de possibilitar aos que vive nas proximidades almejarem emprego e renda. 

        A sustentabilidade do turismo, por sua vez, tem sido definida de diversas formas, de 

acordo com as diversas concepções políticas, econômicas, culturais e socioambientais na qual 

os diversos destinos turísticos são introduzidos e desenvolvidos (BELL; MORSE, 1999; KO, 

2005; CHÁVEZ; OSÓRIO, 2006), porém neste caso em particular a sustentabilidade dar-se-á 
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pela nova territorialidade amazônica. Uma síntese dos significados dos fatores condicionantes 

da sustentabilidade do sistema turístico é apresentada na figura 5. 

    Figura 5 – Fatores de sustentabilidade do sistema Turístico. 

    Fonte: Chávez e Osório, (2006, p. 17) 

 

 

        A Organização Mundial do Turismo - OMT (2004) define como Turismo Sustentável o 

turismo que leva à gestão dos recursos de modo que as necessidades econômicas, sociais e 

estéticas sejam preenchidas, mantendo a integridade cultural e ambiental, fazendo parte do 

conceito mais amplo de desenvolvimento sustentável. O caráter finito da qualidade dos 

recursos em ambientes naturais e os custos e benefícios do desenvolvimento turístico para as 

populações e seu meio trazem à tona uma série de conflitos que necessitam ser resolvidos 

(RUSCHMANN, 2010, p.111).  

         A discussão de sustentabilidade do turismo inclui reconhecer a importância de 

planejamento em longo prazo e de utilizar indicadores de desempenho que monitoram a 

valorização econômica, ambiental e socioambiental (JANÉR, 2004). 

Acirraram-se as discussões sobre a sustentabilidade, quando no Relatório Brundtland, a 

atividade turística não foi objeto de nenhuma referência significativa. Olides e Siena (2009) 

comentam que apesar do seu peso nas trocas comerciais internacionais, o turismo não 

apareceu como uma preocupação aos olhos dos que iniciaram a reflexão em torno da 

“sustentabilidade”. Para remediar esta omissão, a OMT decidiu investir na preparação da 
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Cimeira da Terra no Rio de Janeiro, em 1992 (Rio-92), conseguindo inscrever o turismo na 

Agenda 21(D.R.E, 2006). Em seguida a, OMT (2009, p. 38), define o turismo sustentável 

como: 

 

[...] aquele que atende às necessidades dos turistas de hoje e das regiões 

receptoras, ao mesmo tempo em que protege e amplia as oportunidades para 

o futuro. É visto como um condutor ao gerenciamento de todos os recursos, 

de tal forma que as necessidades econômicas, sociais e estéticas possam ser 

satisfeitas sem desprezar a manutenção da integridade cultural, dos processos 

ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos sistemas que garantem a 

vida. 

 

Por ser muito recente, a sustentabilidade, para muitos estudiosos ainda não tem uma 

conceituação única e baseada em suas vivências, ou seja, a partir dos seus prismas e visão. 

Atualmente os problemas socioambientais demonstram quão necessário se faz o surgimento 

de novo caminho para a sociedade humana, que vivencia atualmente um período de crise 

diferente de todos os que já experimentaram no passado (CAMARGO, 2003) 

        Mesmo com tudo isso, Manaus não é o foco para muitos viajantes que vem até aqui, 

mais sim a floresta Amazônia, buscar a contemplação da natureza, ecoturismo e a fuga dos 

seus locais de origem que em muitas das vezes encontram-se abalados pela violência e o 

clima. Contudo, a atração dos turistas por estes destinos (hotéis de selva) denotam a 

atratividade do local provocando maiores ganhos progressivos e também danos ao meio 

ambiente. 

        Isto se dá quando o poder público incentiva uma atividade sem mensurar os possíveis 

resultados para todos os interessados, então vislumbrando a potencialidade natural do 

Amazonas, o Governo Federal através do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da 

Indústria, do Comércio e do Turismo criou, no final de 1995, o Grupo Técnico de 

Coordenação de Ecoturismo para a Amazônia Legal, que tendo os Governos dos Estados e o 

Trade Turístico do Amazonas como membros, desenvolveram o Programa de Ecoturismo 

para a Amazônia Legal - PROECOTUR, que disponibilizará US$ 210 milhões para 

investimentos no setor, oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, dos 
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quais US$ 100 milhões destinam-se à iniciativa privada. Abre-se, portanto, a possibilidade de 

investimentos promissores como: ecolodges (alojamento de floresta), eco-resorts, operadoras 

de receptivo, agenciadoras de cruzeiros fluviais, pesca esportiva, safaris ecológicos e outros.  

 

3.7.   O Desenvolvimento Sustentável condicional para o Turismo Sustentável 

        Mundialmente, a sustentabilidade assume destaque na pauta das mais importantes 

discussões, quer seja de ordem econômica, social, cultural ou ambiental. Neste contexto, o 

turismo tem sido apontado como estratégia capaz de contribuir para o desenvolvimento 

sustentável de diversas localidades, uma vez que possibilita o desenvolvimento econômico ao 

mesmo tempo em que protege o ambiente natural (Gomes, 2006). Utilizamos os termos 

desenvolvimento e crescimento como sinônimos, porém o crescimento é condição 

indispensável para o desenvolvimento, mas não condição suficiente, enquanto o crescimento 

refere-se a incrementos quantitativos, o desenvolvimento implica melhorias qualitativas 

(RESENDE, 1997). 

        Após, a segunda Guerra Mundial, foi intensificada a discussão sobre o modelo de 

desenvolvimento e crescimento econômicos das nações principalmente as envolvidas no 

confronto (CAMARGO, 2003). O termo desenvolvimento sustentável primeiramente foi 

divulgado por Robert Allen, no artigo ”how to save the world” (Como salvar o mundo) em 

1980, o qual promoveu um efeito alavanca possibilitando muitos estudiosos e líderes a 

buscarem uma saída para crescimento das localidades e organizações sem comprometer o 

meio ambiente, com o lançamento do livro The World conservation strategy: Living resource 

for sustainable development (Estratégia mundial para a conservação) lançado conjuntamente 

pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), pelo Fundo para a vida 

Selvagem (WWF) e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). 

        A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de 

suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as 

necessidades das futuras gerações, ou seja, é o desenvolvimento que não esgota os recursos 

para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, criada pela Organização das Nações Unidas - ONU para discutir e propor 
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meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação 

ambiental. 

       Na Rio-92, foi sacramentado o desenvolvimento sustentável como expressão normativa 

do vinculo biunívoco e indissolúvel que deveria existir entre o crescimento econômico e o 

meio ambiente (VEIGA, 2006). A Rio- 92 propôs os direitos e obrigações individuais e 

coletivos, no âmbito do meio ambiente e do desenvolvimento. 

       Em suma, o desenvolvimento sustentável tem inúmeros entendimentos e conceitos 

conforme explica o quadro 4, alguns pessimistas outros nem tanto, porém é fato que busca-se 

por uma equidade social com o uso racional do meio ambiente.  Por isso que alcançar o 

desenvolvimento sustentável é obter crescimento econômico contínuo por meio do manejo 

mais racional dos recursos naturais e a utilização de tecnologias mais eficientes e menos 

poluentes (DIAS, 2003 p.20) ainda afirma que para outros, o desenvolvimento sustentável é 

antes de tudo um projeto social e politico destinado a erradicar a pobreza, considerando a 

apropriação e a transformação sustentável dos recursos ambientais. 

Quadro 4 – Definições de Desenvolvimento Sustentável 

Fonte: adaptado de Hanai (2009). 

Autores – Data Conceito 

Allen (1980) É o desenvolvimento requerido para obter uma satisfação duradoura das necessidades 

humanas e o crescimento(melhoria) da qualidade de vida. 

Brügger (1984) É uma nova fórmula de salvação do planeta. 

Pearce, d.w., Barbier, 

e., Markandia (1988) 

A estabilidade dos estoques de recursos, bem como os processos ecológicos 

necessários para manter a produtividade (fonte) e as funções assimilativas (sink). 

BRUNDTLAND 

(1991) 

- Desenvolvimento sustentável é um novo tipo de desenvolvimento capaz de manter o 

progresso humano o não apenas em alguns lugares e por alguns anos, mas em todo 

planeta e até o futuro longínquo. 

- É aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as 

gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades. 

Herculano (1992)  É um primeiro passo no sentido de escapar do “insustentável ou Insuportável”  

Sachs (1993) O processo que melhora as condições de vida das comunidades humanas e, ao mesmo 

tempo, respeita os limites e a capacidade de carga dos ecossistemas 

Brügger (1994) Sustentável adicionado a desenvolvimento tem guardado uma dimensão técnica 

naturalista provavelmente adequada para lidar com as populações animais e vegetais, 

mas insuficiente para dar conta da complexidade que envolve as relações homem-

natureza. 
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Maimon (1996) É um processo de mudança onde a exploração de recursos, a orientação dos 

investimentos, os rumos do desenvolvimento ecológico e a mudança institucional 

devem levar em conta as necessidades das gerações futuras. 

Merico (1996) É a discussão da permanência ou a durabilidade da estrutura de funcionamento de todo 

o processo produtivo sobre o qual está assentada a sociedade humana contemporânea.  

Bellia (1996) É administrar nosso presente tendo em vista o futuro dos outros, através de uma 

arbitragem entre o desejável (altruísta) e o possível (egoísta).  

Sadler (1996) Um tipo de desenvolvimento que satisfaça as necessidades humanas e não excluam das 

opções econômicas e ambientais as gerações atuais e futuras. 

Barbieri (1997) É uma nova maneira de perceber as soluções para os problemas globais, que não se 

reduzem apenas à degradação ambiental, mas que incorporam dimensões sociais, 

politicas e culturais, como a pobreza e a exclusão.  

Cavalcanti (1997) Significa um compromisso com as regras ecológicas. 

Veiga (1998)  Desenvolvimento sustentável uma expressão conveniente sem sentido. 

Renn; Globe e 

Kastenholz (1998) 

É uma combinação profética de duas palavras que unem ambas aspectos, progresso 

econômico e qualidade ambiental, em uma só visão. 

Beatley(1998) É um declaração moral sobre como deveríamos viver sobre o planeta e uma descrição 

de características físicas e sociais que não deveriam existir no mundo. 

NationalResearch 

(1999) 

É a conciliação entre os conflitos da economia e o meio ambiente e entre o presente e o 

futuro. 

Heidiger (2000) É um conceito normativo que envolve compromissos entre objetivos sociais, 

ecológicos e econômicos. 

Holthausen (2000) É o processo de desenvolvimento econômico em que se procura preservar o meio 

ambiente levando em consideração os interesses das futuras gerações. 

Haque (2000) Um modelo que deve apresentar uma perspectiva de crescimento além do crescimento 

econômico, reconhecer as múltiplas tradições culturais e crenças, transcender o 

consumismo e fornecer uma estrutura de estilo de vida mais desejável, enfatizar 

reformas estruturais para a equidade interna e global e delinear efetivos planos legais e 

institucionais para a manutenção ambiental.  

Resende (2001) É um vetor no tempo de objetivos sociais desejáveis: tais como incrementos da renda 

per capita, melhorias no estado de saúde, níveis educacionais aceitáveis, acesso aos 

recursos, distribuição mais equitativa de renda e garantia de maiores liberdades 

fundamentais. 

Jara (2001) É a emergência de um novo paradigma para a orientação dos processos e reavaliação 

dos relacionamentos da economia e da sociedade com a natureza, bem como as 

relações do Estado com a sociedade civil. 

Center of Excellence 

for sustainable 

development (2001) 

É uma estratégia através da qual as comunidades buscam um desenvolvimento 

econômico que também beneficie o meio ambiente local e qualidade de vida. 

Lucena (2001) É a tentativa de administrar a voracidade humana 
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Schwartzman (2001) É uma ideologia, um valor, uma ética. 

Lima (2002)  É um “discurso conciliatório”, realidade diante da qual estaríamos ainda perdidos e 

indecisos entre “conservar, transformar,ou mudar na aparência para conservar na 

essência”. Em suma é uma tentativa de conciliar eficiência econômica, justiça social e 

prudência ecológica. 

 

        A migração de um modelo desenvolvimentista, baseado na visão meramente do lucro 

que reproduz a desigualdade social e a alarga a faixa da pobreza para outro que valorize o 

bem-estar do ser humano, trará em seu bojo a racionalidade do uso do meio ambiente não só 

como local de busca das matérias primas, alicerçado pelas três dimensões da sustentabilidade 

preservação do meio ambiente, equidade social e o crescimento econômico.   

        Nesta linha de raciocínio, iniciou-se nos anos 1990, com o emprego da expressão 

„turismo sustentável‟ que passou a ser usada com frequência.  Onde essa abordagem do 

turismo reconhece a importância da comunidade local, a forma como as pessoas são tratadas e 

o desejo de maximizar os benefícios econômicos do turismo para essa comunidade. Esse 

conceito foi reconhecido no Green Paper on Tourism, publicado em 1995 pela União 

Europeia. (SWARBROOKE, 2000). 

        O termo sustentabilidade está fundamentado no desenvolvimento sustentável assim 

como turismo sustentável que é relativamente recente, e isso pode ser um reflexo do fato do 

turismo ser uma atividade relativamente nova. Enquanto a sustentabilidade tem dimensões 

ambientais, sociais e econômicas, fica claro que é a ambiental que domina os debates tanto 

sobre o desenvolvimento quanto sobre o turismo sustentável, até agora. (SWARBROOKE, 

2000). Conforme adaptado por Gouzee et al., 1995,   na figura 6, as instituições clássicas, de 

índole mais ou menos estatal, quer as organizações não governamentais (ONG) e as empresas 

privadas em relação aos aspectos econômicos, nas suas diferentes escalas (micro, macro), 

aspectos sociais e nos aspectos ambientais da integração e a ponderação destes aspectos, com 

recurso aos indicadores correspondentes, resultarão em indicadores de desenvolvimento 

sustentável na total abrangência do conceito. 
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Figura 6: Aspectos determinantes do desenvolvimento sustentável. 

Fonte:  Gouzee et al.,(1995, p. 82). 

 

 

Percebe-se que é cada vez maior o número de empresas que buscam obter vantagem 

competitiva sustentável após a entrada de concorrentes mundiais no mercado interno, 

proporcionado pela globalização para manter e desenvolver seus negócios (MARIANO, 

2010). E as decisões são no sentido de manter seus empreendimentos efetivamente 

sustentáveis por motivos de sobrevivência no mercado de extrema competitividade.  

         Então Beni, (2004) defende que nos dias de hoje existe um consenso mundial de que o 

turismo  sustentável tem de firmar-se em quatro pilares: 

1.O ambiental principal fonte de matéria prima dos atrativos; 

2. O social, e aí se entende em sua abrangência, a comunidade 

receptora, o patrimônio histórico-cultural e a interação com os 

visitantes, ao mesmo tempo em que eleva o padrão de vida e a 

autoestima dessa comunidade; 3. O econômico, com todos os 

inter-relacionamentos e interdependências da cadeia 

produtiva, permitindo sua articulação com a identificação 

correta de suas unidades de produção e de negócios para 

estabelecer uma rede de empresas a fim de atuar de forma 

integrada, proativa e interativa, obtendo níveis de 

comparabilidade e produtividade para o alcance de 

competitividade;  e 4. O político, que se instrumentaliza 

mediante estratégias de gestão que possibilitem coordenar as 
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iniciativas locais na criação de um entorno emulativo de 

produção, favorecendo o desenvolvimento sustentável. 

 

          Em um olhar mais amazônico, Papaleo  (2006) entende que ações indutivas à redução 

da pobreza, mitigação das desigualdades, conservação ambiental e crescimento econômico 

com base no turismo sustentável, devem ser concretizadas por meio de processos locais de 

desenvolvimento, focados, sobretudo, no modus vivendis e na cultura das populações 

tradicionais, bem como na exploração sustentável dos recursos naturais. 

Entende ainda que o Turismo pode contribuir significativamente para o desenvolvimento da 

Região Amazônica através de: Geração de oportunidades de trabalho; Redução dos 

desequilíbrios sociais regionais e melhor distribuição de renda; Combate à pobreza; e Atração 

de investimentos privados comprometidos socioambientalmente com a região. 

        O fortalecimento do turismo sustentável como produto de alto valor agregado é um 

diferencial de competitividade, e constitui assim uma estratégia de suma importância para o 

desenvolvimento sustentável, além de ser um fator preponderante na geração de emprego e 

renda para os habitantes das comunidades que vivem no entornos dos meios de hospedagem 

na floresta. 

       O Turismo Sustentável, portanto, em sua vasta e complexa abrangência, envolve: 

compreensão dos impactos turísticos; distribuição justa de custos e benefícios; geração de 

empregos locais diretos e indiretos; fomento de negócios lucrativos; injeção de capital com 

consequente diversificação da economia local; interação com todos os setores e segmentos da 

sociedade; desenvolvimento estratégico e logístico de modais de transporte; encorajamento ao 

uso produtivo de terras tidas como marginais (turismo no espaço rural); subvenções para os 

custos de conservação ambiental. (BENI, 2004). 

        Faria (2001, p. 116) afirma que o fato do Estado do Amazonas ter sido o pioneiro na 

chamada atividade ecoturística mesmo com algumas distorções conceituais a respeito da 

definição de ecoturismo, mesmo não existindo essa atividade, este fica respaldado pela 

diversidade do patrimônio natural e pela existência de inúmeros “hotéis de selva” que são 

considerados como ecoturismo. Os Ecolodges – alojamentos que se caracterizam pelo 

planejamento, arquitetura, construção e administração de forma ambientalmente sustentável. 
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Algumas características que um ecolodge deve necessariamente apresentar são: estilo 

arquitetônico em harmonia com meio natural e cultural no meio no qual se insere; aplicação 

dos princípios da sustentabilidade do projeto – que inclui a minimização do uso de energia e 

de materiais de construção não renováveis; utilização de materiais recicláveis onde for 

possível; atuação em harmonia com as comunidades receptoras, oferecendo-lhes empregos 

que envolvem responsabilidades crescentes, dentre outras e promover o entendimento das 

características e das singularidades do meio natural e cultural visitado (LINDEMBERG, 

KREG, HAWKINS, DONALD, 1999) 

        Portanto,  no turismo sustentável, o uso dos recursos naturais deve manter a capacidade 

de equilíbrio dinâmico dos ecossistemas, aumentar a capacidade de geração de recursos 

naturais renováveis, limitar os usos de recursos não renováveis ou ambientalmente 

prejudiciais, reduzir o volume de poluição e restringir desperdícios (SACHS, 1990). 

 

3.8.  Indicadores de desempenho de Sustentabilidade na Atividade turística. 

        Um marco inicial no uso de indicadores de sustentabilidade foi ,sem dúvida, o trabalho 

do Clube of Rome que se utilizou de dados sobre crescimento econômico e uso de recursos 

naturais para alertar sobre a insustentabilidade da atual forma de atuação econômica 

(MATHIS, 2001). Após a publicação do relatório Brundtland, as tentativas de elaborar 

instrumentos para guiar a transformação em direção a um mundo mais sustentável se 

multiplicaram. Uma das primeiras tentativas de derivar uma ampla gama de indicadores de 

sustentabilidade foi feita por Liverman (1998).  

        Os modelos de sistemas de indicadores têm sido empregados no monitoramento e análise 

da sustentabilidade turística em várias localidades (HANAI, 2009). A busca incessante de 

procedimentos investigativos científicos que deem subsídios ao planejamento, gestão e 

monitoramento de atividades sustentáveis. O monitoramento constitui-se  num  instrumento  

essencial a qualquer processo  de  planejamento  ou  gestão  de  suas atividades e  deve  ser 

um processo  contínuo  de  retroalimentação  do  planejamento  para  o  alcance  dos 

princípios de  sustentabilidade  turística  (UNITED NATIONS  ENVIRONMENT 

PROGRAME/WORLD TOURISM ORGANIZATION, 2005).   

Tocante à literatura disponível sobre indicadores de turismo sustentável e pela própria 
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complexidade do conceito de turismo sustentável, faz-se imprescindível o estudo de casos 

concretos que permitam  delimitar os aspectos a medir, as medidas a utilizar, as fontes de 

informações necessárias e a avaliação do progresso  no  nível de  sustentabilidade  (MEDINA 

MUÑOZ , MEDINA MUÑOZ, 2003).  

        Em diversos países, notadamente na Espanha, iniciativas pioneiras e modelos de 

desenvolvimento  turístico  vêm  sendo  empregados  e  experimentados, possibilitando  

estudos  investigativos das  metodologias aplicadas para  a  análise  da  sustentabilidade e para 

o monitoramento do turismo por meio de indicadores (HANAI, 2009), conforme demonstra o 

quadro 6, muitas tentativas e com muitos sucessos a aplicação de indicadores de 

sustentabilidade no mundo.  

A Organização Mundial de Turismo (2004) produziu um conjunto de indicadores que 

avaliam as informações sobre desenvolvimento do turismo em uma localidade. No Brasil o 

IBGE (2002, p.10) definiu que os indicadores [...] “são ferramentas constituídas por uma ou 

mais variáveis que, associadas através de diversas formas, revelam significados mais amplos 

sobre os fenômenos a que se referem”. Daí a importância de se trabalhar com as quatro 

dimensões (econômica, ambiental, social e institucional). 

        Os indicadores de sustentabilidade da atividade turística estão recopilados em uma lista 

que sugere 29 indicadores básicos (além dos diversos específicos), distribuídos em 12 

questões básicas da sustentabilidade turística em que um estudo foi desenvolvido pela OMT, 

o qual resultou na produção de orientações do uso de indicadores particulares e específicos de 

destinos turísticos. Entretanto, ainda não há consenso e acordo na aplicação deste sistema de 

indicadores pelos administradores e técnicos locais de gestão turística, que algumas vezes têm 

encontrado dificuldades para mensurar e monitorar a sustentabilidade do turismo (HANAI, 

2009). 

       Então, elencamos 13 (treze) indicadores, vide quadro 05, de sustentabilidade ambiental 

possíveis de aplicação aos hotéis de selva, pois já foram testados pelas organizações a 

avaliados por especialistas Nacionais e Internacionais, que servirão para nortear a 

sustentabilidade ambiental destas organizações e das áreas onde os mesmos estão implantados 

e funcionando, pois em nossa pesquisa demonstraram serem os mais significativos para o 

segmento, conforme indicadores pesquisados em IBGE (2002, 2004, 2006, 2008 e 2010), 

Cintra (2004), OMT (2001), Hanai (2009), Filetto, 2007 e Earthcheck, 2012. Este último 
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realiza auditorias nos hotéis no mundo inteiro para tornar os hotéis mais competitivos e mais 

sustentáveis ambientalmente. 

 

Quadro 5: Sistemas de Indicadores de Sustentabilidade de Turismo 

Fonte: adaptado de Hanai, (2009).  

Indicadores Localização / Autor Descrição 

Sistema de indicadores de desenvolvimento 

sustentável para aplicação em Portugal. 

Portugal, 

DDA, 1998, GOMES; 

MARCELINO; 

ESPADA , 1998 

Proposta para um Sistema de Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável – engloba 132 

indicadores, dos quais 72 ambientais, 29 

económicos, 22 sociais e 9 institucionais. 

Um guia para indicadores de 

sustentabilidade comunitários: aplicação em 

Iserlohn.   

Alemanha 

(VALENTIN e 

SPANGENBERG, 

2000) 

Propõe um modelo para o desenvolvimento de 

indicadores de sustentabilidade local e para 

concretizar um Programa de Agenda 21 Local 

auxiliando na redução da complexidade da 

sustentabilidade 

Planejamento sustentável do turismo na Ilha 

de Mallorca. 

 

Espanha  

(IVARS BAIDAL, 

2001; VERA 

REBOLLO e IVARS 

BAIDAL, 2003) 

Cria um modelo de turismo sustentável a partir 

da análise do desenvolvimento turístico da ilha 

de Mallorca, utilizando basicamente indicadores 

econômico, turístico, sociocultural e ambiental. 

Indicadores de gestão ambiental do 

ecoturismo em reservas naturais na China, 

caso da Reserva Natural de Tianmushan. 

China. 

 (LI, 2004) 

Estabelece indicadores de gestão para o 

ecoturismo na Reserva Natural, os quais 

refletem o estado do ambiente natural, social e 

econômico, as pressões causadas pelo turismo e 

as medidas elaboradas para garantir do 

desenvolvimento do turismo sustentável. 

Medição das atitudes dos residentes em 

direção ao Turismo Sustentável em 

comunidades locais.  

 

Japão. 

(CHOI e SIRAKAYA, 

2005, 2006) 

Desenvolve e valida uma escala para medir e 

avaliar as pretensões, sentimentos e percepções 

de residentes locais que incorporam crenças, 

conhecimentos e intenções de comportamento 

em direção às suas considerações sobre o 

turismo sustentável. 

Indicadores das condições de 

sustentabilidade do Parque Urbano Monte 

Calvário da cidade de Tangil. 

 

Argentina. 

(GARCÍA e 

GUERRERO, 2006) 

Define um conjunto de indicadores destinados a 

avaliar de forma integral as condições de 

sustentabilidade do Parque Urbano Monte 

Calvário, através da caracterização sistêmica do 

espaço para identificação das variáveis centrais 

de análise e operacionalização. 

Desenvolvimento de indicadores de 

sustentabilidade para o ecoturismo em 

Brasil. 

(FILLETO, 2007) 

Apresenta 98 indicadores de sustentabilidade 

para o ecoturismo, considerando-se os 

componentes ambiental, social e econômico, 
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unidades de conservação. 

 

aplicados a diversas unidades de conservação no 

Brasil. 

 

         A OMT reconhece que as manifestações do turismo são tão variadas e se aplicam em 

ambientes e condições tão diversas que é necessário adotar indicadores locais específicos 

(SANCHO PÉREZ et al., 2001). 

         No esquema conceitual, figura 7 e no quadro 5, do sistema de indicadores do projeto 

está presente a noção de que a sustentabilidade do turismo está relacionada não apenas com a 

atividade turística propriamente dita, mas também com os impactos econômicos, sociais, 

culturais e ambientais do turismo (BELLEN, 2007). Ainda o mesmo autor afirma que devido 

à falta de precisão em relação aos conceitos de sustentabilidade e qualidade ambiental, o 

processo de escolha dos dados e variáveis a serem utilizados na mensuração dos referidos 

fenômenos é por muitas vezes obscuro, assim como o são as relações de causalidade que dão 

suporte aos sistemas de indicadores construídos. Muitos dos assim denominados sistemas de 

indicadores são, muitas vezes, meras listas de dados e variáveis. Por se tratarem de iniciativas 

isoladas, em geral restritas a um contexto local, a comparabilidade dos indicadores e índices é 

geralmente baixa (BELLEN, 2007). 

 

Figura 7 - Síntese dos sistemas de indicadores e suas dimensões  

Fonte: Bellen, (2007, p. 63)  
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Quadro 6 - ALGUNS SISTEMAS DE INDICADORES 

SIGLA SIGNIFICADO 

SEEA 

System of Integrated Environmental and Economic Account 

(Sistema Ambiental Integrado e Conta Econômica) 

MEP 

Monitoring Environmental Progress 

(Monitoramento do Progresso Ambiental) 

ISEW 

Index of Sustainable EconomicWelfare 

(Índice de Sustentabilidade de bem-estar econômico) 

TMI 

Total Material Input 

(Total de Entrada de Material) 

PSR 

Pressure / State / Response 

(Pressão/Estado/Resposta) 

TMC 

Total Material Comsumption 

(Total de Material Consumido) 

HDI 

Human Development Index  

(Índice de Desenvolvimento Humano) 

COM 

CapabilityPovertyMeassure 

(Capacidade de Medida de Pobreza) 

CS 

CompassofSustainability 

(Compasso de Sustentabilidade 

DSR 

Drive-force/State/Response  

(Força motriz/Estado/Resposta) 

Fonte: Adaptado de Bellen, (2007, p. 62) 

          O framework (modelo sugerido pelo Word Resources Institute sistematiza as 

informações ambientais na forma de estruturas, ou framework , organizando logicamente as 

informações, para torná-las de fácil compreensão pelo público, a estrutura adota a forma de 

Pressão-Estado-Resposta (PSR Pressure-State-Response) que tem como objetivos apresentar 

as questões ambientais) continua sendo de utilidade por sua extrema simplicidade de uso e 

interpretação das informações manuseadas (FRANCA, 2001). No ano de 1999 os Governos 

Europeus, através da Agência Ambiental Europeia (EEA) utilizaram o Relatório de Estudo do 
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Ambiente (SOE – State of Environment Report) que adaptou o modelo PSR para Força 

Motriz-Pressão-Estudo-Impacto-Resposta (DPSIR - Drive force-Pressure-State-Impact-

Response). Nesse modelo foram agregados dois aspectos que não cabiam bem no modelo 

PSR.  

Porém, os relatórios SOE (Tabela 1) eram basicamente descritivos sobre o estado dos 

compartimentos ambientais (solo, água, ar, biota, ecossistemas) e o grau de utilização dos 

recursos não era observado, nem mesmo as estratégias de conservação. Após a elaboração da 

Agenda 21, o EEA passou a empregar a terminologia SOER (State of Environment 

Reporting) que então passa a referir-se ao processo de preparação, discussão, divulgação e 

avaliação das questões ambientais, que se caracteriza como um instrumento de decisão 

integrado e participativo. (HAMERSCHMIDT, 2008). 

        Também, no Brasil, através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 

2002, propôs-se indicadores baseados no SOE, organizados em fichas contendo a descrição de 

sua construção, sua justificativa, vínculos com o desenvolvimento sustentável e explicações 

metodológicas, acompanhados de tabelas, figuras, gráficos e mapas ilustrativos que 

expressam sua evolução recente e diferenciações no Território Nacional. 

Tabela 1- Estrutura de Temas para Relatório SOE (State of Environment Report ), segundo o 

DPSIR. 

 

  Fonte: Franca, (2001. p. 56)  
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         Hanai (2009) faz de forma sucinta a descrição dos estudos identificados na Espanha e no  

mundo  sobre indicadores de  sustentabilidade aplicados  ao  contexto  do  turismo.  Os casos 

apresentados baseiam-se nas suas respectivas publicações e relatos de projetos, descrevendo-

se os objetivos, locais de aplicação, resultados, considerações e os legados metodológicos dos 

estudos investigados. Quanto à aplicação dos sistemas e modelos identificados para outras 

realidades de territórios e destinos turísticos, os estudos reforçaram a importância, a 

necessidade e o cuidado de se constituir a elaboração e definição de um sistema de 

indicadores que considerem a sua contextualização com as características específicas de 

escala local e regional, para melhor aplicação efetiva, confiabilidade e aceitação política e 

social ou o objetivo da análise.            

3.9.   Indicadores de Sustentabilidade Ambientais nos Meios de Hospedagem 

        Atualmente, os meios de hospedagem ao redor do mundo estão em plena expansão para 

desenvolver a sustentabilidade nos seus empreendimentos ou mesmo desenvolvendo atitudes 

de gestão ambiental mais sustentável nos meios de hospedagem. 

  A certificação EarthCheck, que data de 1994, é baseada na Agenda 21 da ONU e possui, 

além de um sistema de avaliação do desempenho ambiental, um sistema de gerenciamento do 

ambiente, cujo objetivo é melhorar a aplicação da política de desenvolvimento sustentável nos 

hotéis que o Instituto audita e certifica.  

EarthCheck é uma gestão ambiental internacionalmente reconhecido e um programa de 

certificação destinado para a viagem e turismo. Mais de 1300 membros da EarthCheck com a 

rede  ao redor do mundo, inclusive o Brasil que conta com a rede Accor (no AM, MT,RJ, SP, 

PR e RG), Grand Palladium (na BA) e Club Med Rio das Pedras (no RJ) que confiam na 

EarthCheck para ajudá-los a gerenciar custo, risco e conformidade na Gestão ambiental e 

consequentemente a sustentabilidade. 

       Segundo o instituto Earthcheck, líder mundial em avaliação de práticas sustentáveis na 

rede hoteleira, afirma que a certificação Earthcheck não é um selo baseado em uma lista de 

checagem, mas um programa sistemático para implementar princípios de sustentabilidade, 

ajudando os clientes a diminuir riscos e a maximizar o desempenho ambiental, o que resulta 

no corte dos custos operacionais e maior eficiência de suas atividades". Como mostra o 

Quadro 7, dos hotéis que aplicam os indicadores de sustentabilidade na sua gestão. 
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Quadro 7:  Avaliação de práticas sustentáveis na rede hoteleira no mundo. 

Fonte:: adaptado dos relatórios de auditoria da Earthcheck, (2012). 

Avaliação de práticas sustentáveis na rede hoteleira no mundo 

Grupo ou rede Localização dos hotéis Indicadores 

Rede Accor Um na China e dois no México.  Entre os indicadores sustentáveis favoráveis à rede 

estão baixo consumo de energia, economia de água, 

baixa emissão de gases de efeito estufa, sistema de 

coleta e reciclagem de resíduos e baixos 

desperdícios de produtos (entre material de limpeza 

e escritório). 

Inter Continental Singapura.  Baixo consumo de energia. , o hotel apresentou um 

número 18,8% acima da média das melhores 

práticas da categoria. 

Grand Palladium 

Jamaica e Lady 

Hamilton & Spa  

Jamaica O hotel foi bem pontuado nos 11 indicadores de 

ecoeficiência do Earthcheck e alcançou um índice 

39,9% superior à média das melhores práticas. 

El Tukan México  Rendimento acima da média em todas as 11 

categorias de sustentabilidade, como eficiência 

energética e reciclagem de resíduos, possui um 

programa específico de responsabilidade ambiental.  

Cetara Karon 

Resort Phuket 

Tailândia  Possui um sistema operacional que busca 

maximizar a eficiência com base em redução das 

emissões de carbono e consumo de energia, além de 

dar um destino correto aos resíduos sólidos. O hotel 

também mantém um programa próprio de 

revitalização da paisagem local, com fertilizantes 

orgânicos produzidos pela comunidade entorno. 

Resort La Cabana 

Beach & Racquet 

Club 

Ilha no mar do Caribe Obteve ótimos resultados em oito dos indicadores 

de sustentabilidade do EarthCheck. Entre as 

principais ações realizadas estão à baixa geração de 

resíduos e a redução no consumo de água. 

Lodge Bina Burre Parque Nacional de Lamington 

(na Austrália) 

Realiza um programa de preservação há mais de 70 

anos e foi o primeiro hotel australiano a receber 

uma certificação verde. 

Resort Heritance 

Ahungalla 

Sri Lanka Bom desempenho em 10 indicadores de 

sustentabilidade. Um dos pontos altos do complexo 

hoteleiro é a baixa emissão de gases de efeito 

estufa, bem inferior à média dos hotéis da categoria. 
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        Avaliação anual de Hotéis, realizados pela EarthCheck, são baseados nos indicadores de 

sustentabilidade e checklist implementados nos meios de hospedagem. Estes itens foram 

selecionados cuidadosamente para avaliar o desempenho em áreas chaves de impacto de 

desempenho ambiental e social. Os resultados obtidos são apresentados em relatório próprio 

da EarthCheck, para verificar se a operação alcançou os padrões necessários às exigências da 

EarthCheck e também se apolítica ambiental da empresa está sendo seguida. Os pontos 

avaliados pela  EarthCheck são apresentados na Tabela 2. 

 

              Tabela 2 – Indicadores avaliados pela EARTHCHECK em hotéis  

              Fonte: adaptado dos relatórios de auditoria da Earthcheck (2012). 

INDICADORES AVALIADOS NOS HOTÉIS PELA EARTHCHECK 

1 Politica  - Politica disseminada e entendida na organização. 

2 Energia - Consumo de energia.  

- Emissões de Gás de estufa. 

- Energia renovável. 

 

3 Água - Consumo de água potável por hóspede.  

- Avaliação da redução de água potável  

- Reciclagem de efluentes.  

4 Desperdício - Lixo enviado ao aterro sanitário. 

- Taxa de reciclagem de lixo. 

- Lixo reciclado, Reutilizado e ou compostado. 

5 Comunidade - Comprometimento com a comunidade 

- Contribuição com comunidade 

 

6 Papel - Produtos em papel ou impressos. 

 

7 Limpeza - Produtos de limpeza 

 

8 Pesticidas - Uso de produtos de limpeza 

 

 

        Segundo Faria (2001), os atos de caminhar em baixo das árvores, dormir embaixo de árvores 

e em redes são pequenos atos que provocam um sentimento de territorialidade que é a 
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transformação de sentimento de confraternização entre pessoas com o lugar. Nessa perspectiva 

antropológica, esse deslocamento é também a expressão do regresso às origens humanas – o 

encontro com a “Mãe Natureza” (SOLLA, 2002).  

        A utilização de indicadores de desempenho ambientais confiáveis e a disseminação de 

indicadores de eco eficiência são medidas necessárias para conferir transparência aos 

negócios das empresas (KRAEMER, 2006) e de acordo com, a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), estabelece que os indicadores 

ambientais sejam parâmetros ou valores que descrevam ou forneçam informação acerca de 

um determinado fenômeno ambiental. 

        Os indicadores e índices podem servir um conjunto alargado de aplicações consoante aos 

objetivos em causa. Dessas podem destacar-se as seguintes: 

1) Atribuição de recursos - suporte de decisões, ajudando os gestores na atribuição de 

fundos, alocação de recursos naturais e determinação de prioridades; 

2) Classificação de locais - comparação de condições em diferentes locais ou áreas 

geográficas; 

3) Cumprimento de normas legais - aplicação a áreas específicas para clarificar e 

sintetizar a informação sobre o nível de cumprimento das normas ou critérios legais; 

4) Análise de tendências - aplicação a séries de dados para detectar tendências no tempo 

e no espaço; 

5) Informação ao público - informação ao público sobre os processos de 

desenvolvimento sustentável; 

6) Investigação científica - aplicações em desenvolvimentos científicos servindo 

nomeadamente de alerta para a necessidade de investigação científica mais 

aprofundada. 

A OCDE apresenta quatro grandes grupos de aplicações de indicadores: Avaliação do 

funcionamento dos sistemas ambientais; Integração das preocupações ambientais nas políticas 

setoriais; Contabilidade ambiental; Avaliação do estado do ambiente. 

        A OCDE considera importante apresentar alguns dos principais conceitos associados à 

utilização de indicadores e índices de desenvolvimento sustentável, por forma a esclarecer 
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algumas das dúvidas que a aplicação deste tipo de ferramenta pode suscitar: parâmetro, 

indicador, subíndice e índice. 

O parâmetro corresponde a uma grandeza que pode ser medida com precisão ou avaliada 

qualitativamente/quantitativamente, e que se considera relevante para a avaliação dos sistemas 

ambientais, econômicos, sociais e institucionais; 

O indicador pressupõe parâmetros selecionados e considerados isoladamente ou 

combinados entre si, sendo de especial pertinência para refletir determinadas condições dos 

sistemas em análise (normalmente são utilizados com pré-tratamento, isto é, são efetuados 

tratamentos aos dados originais, tais como médias aritméticas simples, percentis, medianas, 

entre outros); 

O subíndice constitui uma forma intermédia de agregação entre indicadores e índices; 

pode utilizar métodos de agregação tais como os discriminados para os índices. 

O índice corresponde a um nível superior de agregação, onde após aplicado um método 

de agregação aos indicadores e/ou aos subíndices é obtido um valor final; os métodos de 

agregação podem ser aritméticos (e.g. linear, geométrico, mínimo, máximo, aditivo) ou 

heurísticos (e.g. regras de decisão); os algoritmos heurísticos são normalmente preferidos para 

aplicações de difícil quantificação, enquanto os restantes algoritmos são vocacionados para 

parâmetros facilmente quantificáveis e comparáveis com padrões. 

        Logo, ao ser selecionado um indicador e/ou ao construir um índice, tal como quando se 

utiliza um parâmetro estatístico, se ganha em clareza e operacionalidade o que se perde em 

detalhe da informação. Os indicadores e os índices são projetados para simplificar a 

informação sobre fenômenos complexos de modo a melhorar a comunicação (GOMES, 

JUNQUEIRA, e MEDEIROS, 2006). 

        Este é o modelo de acordo com a classificação da OCDE (1993), os indicadores 

ambientais podem ser sistematizados pelo modelo Pressão-Estado-Resposta (PER), que se 

baseia em três grupos chave de indicadores: pressão, estado, resposta. 

A Pressão caracterizam as pressões sobre os sistemas ambientais e pode ser traduzida 

por indicadores de emissão de contaminantes, eficiência tecnológica, intervenção no território 

e de impacto ambiental; 
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O Estado reflete a qualidade do ambiente num dado horizonte espaço/tempo; são, por 

exemplo, os indicadores de sensibilidade, risco e qualidade ambiental; 

A Resposta avalia as respostas da sociedade às alterações e preocupações ambientais, 

bem como à adesão a programas e/ou à implementação de medidas em prol do ambiente; 

podem ser incluídos neste grupo os indicadores de adesão social, de sensibilização e de 

atividades de grupos sociais importantes. 

        Neste modelo Pressão-Estado-Resposta (PER) da OCDE (1993), apresentado na figura 8,   

as atividades humanas produzem pressões (e.g. emissões de contaminantes) que podem afetar 

o estado do ambiente, que leva a que a sociedade apresente respostas a esses problemas. 

 

Figura 8 - Estrutura conceitual do modelo PER. 

Fonte: adaptado Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, Portugal, (2000). (GOMES, 

MARCELINO, ESPADA, 2000) 
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         A Agência de Proteção do Ambiente Norte Americana (USEPA) tem desenvolvido 

estudos na área de indicadores e índices ambientais, num dos quais é apresentada uma 

modificação do modelo PER (USEPA, s.d.). Denominado por Pressão-Estado-Resposta-

Efeitos, vide Figura 9, este modelo difere do modelo adaptado pela OCDE em alguns pontos 

fundamentais, nomeadamente na inclusão de uma nova categoria denominada Efeitos; esta 

categoria está essencialmente relacionada com a utilização de indicadores para avaliar as 

relações existentes entre variáveis de pressão, estado e resposta.  

Este tipo de informação poderá ser muito útil para ajudar a delinear critérios de decisão 

no estabelecimento de objetivos/metas de política ambiental (GOMES, JUNQUEIRA, e 

MEDEIROS, 2006). 

 

Figura: 9 - Estrutura conceitual do modelo Pressão-Estado-Resposta-Efeitos proposto pela USEPA 

Fonte: adaptado Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, Portugal, 2000. (GOMES, 

MARCELINO, ESPADA, 2000) 
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Ainda em relação aos possíveis modelos ambientais, nos quais poderá assentar o tipo de 

indicadores utilizados, a Agência Europeia do Ambiente - AEA propõe um modelo 

conceitual, denominado DPSIR vide Figura 10, cuja filosofia geral é dirigida para analisar 

problemas ambientais. Este modelo considera que as Atividades Humanas (D - "Driving 

forces"), nomeadamente a indústria, serviços e os transportes, produzem Pressões (P - 

"Pressures") no ambiente, tais como emissões de poluentes, as quais vão degradar o Estado do 

Ambiente (S - "State of the environment"), que por sua vez poderá originar Impactes (I - 

"Impacts on the environment") na saúde humana e nos ecossistemas, levando a que a 

sociedade emita Respostas (R - "Responses") através de medidas políticas, tais como normas 

legais, taxas e produção de informação, as quais podem ser direcionadas a qualquer 

compartimento do sistema. (GOMES, MARCELINO, ESPADA, 2000). 

 

Figura 10: Estrutura conceitual do modelo DPSIR proposto pela AEA,  

Fonte: adaptado do Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, Portugal, (2000). (GOMES, 

MARCELINO, ESPADA, 2000) 

 

         Conforme Gomes, Junqueira e Medeiros (2006), os indicadores escolhidos devem 

refletir o significado dos dados na forma original, satisfazendo, por um lado, a conveniência 



69 

 

da escolha e, por outro, a precisão e relevância dos resultados. Alguns dos critérios que 

podem presidir a tais processos de seleção: Representatividade do fenômeno; Possibilidade de 

calibração; Possibilidade de comparação com critérios legais ou outros padrões/metas 

existentes; Facilidade e rapidez de determinação e interpretação; Grau de importância e 

validação científica; Sensibilidade do público alvo; Custo razoável de implementação. 

        Dentre outras finalidades para avaliar e monitorar as intervenções humanas sobre os 

recursos naturais, a elaboração e execução de planos e manejo bem como de programas de 

monitoramento ambiental e, a partir de uma mesma base conceitual,  podem potencializar a 

compressão das relações de causa e efeito existentes entre as ações antrópicas – causas - e 

seus impactos ambientais – efeitos -  (LEONARDO, 2003).   

        Então, devem-se monitorar as ações do ser humano no meio ambiente para que estas não 

venham comprometer a estabilidade do meio ambiente, possibilitando ações imediatas e 

permitindo uso para as gerações futuras.    
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4 RESULTADOS: ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

4.1.    O Contexto das Organizações Estudadas 

         O propósito deste capítulo é apresentar a análise e interpretação dos dados da pesquisa 

de campo obtidos por meio de quatro entrevistas com gerentes de hotéis de selva, no período 

de dezembro de 2011 a julho de 2012, esmiuçada a partir de alicerces teórico-empíricos, 

estabelecendo articulações com os objetivos propostos por este estudo. 

 

4.2.    Estágio de sustentabilidade ambiental dos Hotéis de Selva analisados. 

         Analisando os dados pesquisados e buscando conhecer mais de perto a gestão 

sustentável com objetivo na sustentabilidade dos hotéis de selva da RMM, adaptamos as 

abordagens verificadas nos quadros de pesquisas em anexo, conforme pesquisadores 

Nacionais, Internacionais, Órgãos do governo, ONGs dentre outros da grande área 

multidisciplinar do turismo. 

Foi verificado nos hotéis o estágio de sustentabilidade que os mesmos encontram-se, 

buscando-se mostrar os pontos que foram analisados durante a pesquisa, estes são: a 

elaboração do estudo de impacto ambiental, a licença ambiental, tipo de energia usada, o 

recolhimento do lixo, a redução de resíduos sólidos, o controle da qualidade da 

balneabilidade, redução/controle do uso de água potável e a conscientização e sensibilização 

dos hóspedes, até porque alguns destes estão dentro de RDS – reserva de Desenvolvimento 

Sustentável.  

        Neste contexto tanto os empreendimentos que têm licença de operação (L.O.), expedida 

pelo órgão ambiental do Estado do Amazonas (IPAAM), quanto os que não têm, são 

unânimes em afirmar que é uma exigência a elaboração do estudo de impacto ambiental, bem 

como outras formalidades pertinentes a licença, quando é iniciado o processo de obtenção da 

mesma, ou seja, o planejamento do local onde os hotéis de selva estão inseridos não foi 

previamente analisado, considerando impactos ambientais no ecossistema ou mesmo sociais, 

principalmente aqueles que estão inseridos em uma RDS – reserva de Desenvolvimento 

Sustentável, embora atualmente assumam que realizam manutenção do local para evitar 

degradação ambiental e a sinalização das trilhas e poda das árvores. Esta última posição é sem 
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dúvida uma ótima ação em favor do ecossistema, pois alguns iniciaram suas atividades anos 

1990, quando se iniciou a discussão mundial sobre a sustentabilidade. 

        A matriz energética desta região é constituída da geração de energia elétrica com origem 

nos combustíveis fosseis e parte por renováveis (hidrelétrica), porém pelo fato de alguns 

hotéis estarem fora da malha elétrica utilizam-se de outras fontes. Porém, é importante 

informar que apenas o HS4 faz uso de energia contratada / Geradores a diesel como estratégia 

e os demais utilizam o tipo de energia por geradores a diesel / solar (HS2), Baterias 

Recarregáveis / GLP (HS1) e Geradores a diesel (HS3) a pesquisa mostra que todos os hotéis 

preocupam-se quanto ao uso de energia, até porque a logística para alimentação dos geradores 

de energia é complicada, porém, não existe uma meta de uso de energia renovável. No caso 

do HS1 o mesmo é bastante rústico, pois não dispõe de ar condicionado e nos apartamentos 

usam-se telas nas portas e janelas para evitar insetos indesejáveis.  

        O serviço público oferecido pela prefeitura de Manaus é o recolhimento de lixo por 

barcos semanalmente, onde os hotéis fazem a separação / segregação dos resíduos sólidos 

antes do envio. Dos pesquisados somente dois (HS2 e HS3) tem tratamento de resíduos 

sólidos e tratamento de efluentes com retorno da água tratada para os rios,o HS1 e HS3 usam 

fossa séptica para o tratamento dos resíduos orgânicos.  

Em relação à redução de resíduos sólidos, controle da qualidade de balneabilidade, 

redução/controle do uso de água potável, e a conscientização e sensibilização dos hóspedes 

quanto ao uso racional do meio ambiente através dos funcionários estas empresas observam 

ainda que é necessário muito trabalho para alcançar níveis satisfatórios, porém nas outras 

áreas foi percebido progresso significativo. 

        O ramo hoteleiro que, neste caso, é representado pelos hotéis de Selva, busca o aumento 

dos seus lucros em consonância com o meio ambiente. Segundo Swarbrooke (2000), as 

questões operacionais que também podem ajudar a reduzir os custos e muitos hotéis tranaram-

se mais atuantes em medidas como: redução do consumo de energia, possibilidade de 

reciclagem do lixo e redução do desperdício. Em suma, os hoteleiros precisam estabelecer as 

suas próprias regras de controle e monitoramento de suas atividades no meio ambiente e 

divulga-las nos poderosos meios de comunicação para que essa união seja lucrativa e 

principalmente possibilite um futuro melhor para todos. 
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4.3.    A Evolução e o desempenho da Sustentabilidade Ambiental nos hotéis de selva da 

RMM. 

 Traçando um paralelo entre o inicio da ocupação dos espaços na região do entorno da 

cidade de Manaus pela hotelaria de selva, há mais de vinte anos, percebemos que os 

empreendedores devem buscar a maior preservação do meio ambiente nas áreas conurbadas 

pelos hotéis almejando o desenvolvimento sustentável tanto das empresas como das pessoas, 

nesse sentido evolução da sustentabilidade de alguns equipamentos encontra-se em patamares 

bem iniciais e outros bem elevados. Para essa avaliação foram aplicados critérios para essa 

medição como: redução dos resíduos sólidos; redução do uso de papel; redução do uso de gás; 

conscientização e sensibilização dos hospedes quanto a uso racional do meio ambiente; uso de 

alimentos produzidos localmente inseridos no cardápio do hotel; redução do consumo de agua 

potável; Coleta seletiva de resíduos sólidos, uso cada vez maior de energia renovável no 

empreendimento; redução do uso de energia de energia elétrica contratada; contratação de 

mão-de-obra oriunda das comunidades adjacentes do hotel para possibilitar emprego e renda; 

tratamento dos efluentes com retorno ao meio em forma de água potável ou reuso; redução da 

troca de toalha e lençóis sob a demanda do hospede (reduzindo o efeito espuma causado pelos 

tensoativos oriundos dos sabões em pó e líquido); balneabilidade das águas do entorno do 

hotel dentre outras. Estes são os indicadores que podem ser administrados pelos gestores para 

a medição da sustentabilidade discutidos abaixo. 

          Dentro da Região Metropolitana de Manaus, existem algumas Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável - RDS como é o caso da RDS de Anavilhanas, RDS tupé onde 

nesta última os três dos quatro hotéis pesquisados estão inseridos e oferecem serviços de 

ecoturismo inclusive. Observando o contexto atual, onde a prática do turismo em áreas natu-

rais vem se elevando nos últimos anos e verificando que esta atividade tem atraído um 

número significativo de visitantes nas regiões detentoras de recursos naturais, a exemplo da 

selva amazônica, tornando as atividades da hotelaria de selva uma exploração dos recursos 

naturais bastante agressivas ao meio ambiente. Então, é mister que os proprietários destes 

estabelecimentos desenvolvam e implementem um SGA (Sistema de Gestão Ambiental) que 

pudesse alavancar o desenvolvimento sustentável da região com suas ações e programas além 

de políticas ambientais para possibilitarem a sustentabilidade própria e daquela área além de 

promover o emprego e renda das comunidades do entorno. Fogliatti (1999, p. 73) afirma que 

as empresas inseridas em RDS‟s deveriam adequar suas atividades utilizando, sempre que 
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possível mão-de-obra local e produtos locais além de, incluir em sua política ambiental 

medidas que visem à segurança dos clientes, da flora, da fauna, das águas, das comunidades 

que habitam a área turística e de outros recursos que compõem o habitat e o destino turístico. 

         Os hotéis de selva Região Metropolitana Manaus – RMM, pesquisados estão, em alguns 

casos, em estágios iniciais da sustentabilidade, porém outros apresentam práticas bastantes 

salutares neste sentido. Nos melhores exemplos, temos o uso de programas de separação / 

segregação dos resíduos sólidos com envio para o aterro sanitário, o que já favorece em muito 

o meio ambiente daquela área. Neste sentido, o treinamento dos colaboradores para a 

orientação quanto ao comportamento dos hóspedes durante sua estada, a implantação de 

estação de tratamento de efluentes evitando a contaminação dos lagos e igarapés que os 

cercam. 

        Para avaliarmos a sustentabilidade dos hotéis pesquisados, ou melhor, visualizar em 

quais estágios evolutivos que cada um destes se encontra em relação à sustentabilidade 

ambiental serão usados diversos critérios adotados por governos federais, estaduais e 

municipais, especialistas, ONGs e empresas que praticam a gestão ambiental com foco na 

sustentabilidade, ou seja: redução dos resíduos sólidos; redução do uso de papel; redução do 

uso de gás; conscientização e sensibilização dos hospedes quanto a uso racional do meio 

ambiente; uso de alimentos produzidos localmente inseridos no cardápio do hotel; redução do 

consumo de agua potável; Coleta seletiva de resíduos sólidos, uso cada vez maior de energia 

renovável no empreendimento; redução do uso de energia de energia elétrica contratada; 

contratação de mão-de-obra oriunda das comunidades adjacentes do hotel para possibilitar 

emprego e renda; tratamento dos efluentes com retorno ao meio em forma de água potável ou 

reuso; redução da troca de toalha e lençóis sob a demanda do hospede (reduzindo o efeito 

espuma causado pelos tenso ativos oriundos dos sabões em pó e líquido); balneabilidade das 

águas do entorno do hotel; redução dos pesticidas na floresta (que podem causar morte ou 

doenças adquiridas pela fauna local) e estimular os clientes (hospedes) a valorizarem o meio 

ambiente para uso das gerações futuras. 

        Estes são alguns indicadores que devem ser alinhados aos padrões existentes onde o 

gestor poderá usá-los no monitoramento das atividades, na frequência da medição do 

indicador, e na avaliação do sistema ambiental quanto ao progresso. 

        Após a verificação in loco das atividades de cada hotel de selva pesquisado e aplicação 

das entrevistas, com o auxílio dos indicadores, realizamos a tabulação dos dados e verificou-

se, que o HS2 contempla maior quantidade de práticas ambientais em uso totalizando 11 itens 
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atendidos dos 17 constantes no quadro 9, ou seja 64,7% este possui a maior quantidade de 

indicadores, implantados na operação, como: Licença de operação emitida pela órgão de 

fiscalização Ambiental no Estado do Amazonas (IPAAM); Coleta seletiva de resíduos sólidos 

e envio a aterro sanitário; Redução do uso de energia de energia elétrica contratada, ou seja; o 

hotel utiliza energia solar para a iluminação externa através de células captadoras de energia; 

Uso do tratamento dos efluentes e retorno ao meio da água potável através da aquisição de 

equipamentos do sistema Sanar retornando a água com 96% de potabilidade; Conscientização 

e sensibilização dos hospedes quanto a uso racional do meio ambiente através de palestras 

pelos guias no ato recepção e durante as visitas a selva e tribos indígenas locais; Uso cada vez 

maior de energia renovável; Contratação de mão-de-obra oriunda das comunidades adjacentes 

do hotel para possibilitando o emprego e renda dos caboclos e ribeirinhos e adoção de uma 

escola na comunidade próxima; Treinamento ambiental para todos os colaboradores; Redução 

da troca de toalha e lençóis sob a demanda do hóspede; Estimular os clientes (hospedes) a 

valorizarem o meio ambiente para as gerações futuras; enquanto HS4 contempla 8 práticas 

ambientais em uso atendidos dos 17 constantes no quadro 9, com aproximadamente 47%, o 

HS3 contempla 7 praticas ambientais em uso atendidos dos 17 constantes no quadro 9, com 

41,1% e por último o HS1 contempla 7 práticas ambientais em uso atendidos dos 17 

constantes no quadro 9 com 41,1% igualando-se ao concorrente anterior, além dos números a 

pratica vivenciada nestes hotéis, nos mostra que somente 02 (dois) hotéis de selva estão 

alinhados quanto ao uso de práticas ambientais para a sustentabilidade ambiental, conforme  o 

quadro 8 e 9. 

 

Quadro 8: Resultado da Avaliação dos estágios evolutivos que cada um dos hotéis de selva pesquisados. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Indicadores de Sustentabilidade 

Hotel de Selva Números de 

indicadores 

ambientais aplicados 

Números de indicadores 

ambientais usado por 

hotéis 

Status 

 

HS1 17 7 4º 

 

HS2 

 

17 11 1º 
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Indicadores de Sustentabilidade 

Hotel de Selva Números de 

indicadores 

ambientais aplicados 

Números de indicadores 

ambientais usado por 

hotéis 

Status 

 

HS3 

 

17 7 3º 

 

HS4 

 

17 8 2º 

 

        Pela observação feita e pelos percentuais de práticas implantadas e pela análise do 

conteúdo dos entrevistados como também do ambiente observado, onde podemos considerar o 

HS2 o mais próximo de ser um hotel sustentável ambientalmente, mesmo ainda necessitando 

de uma sistemática robusta e monitoração constante com relatórios para a buscada melhoria 

contínua dos seus processos. 

 

Quadro 9 – Estágio e prática da Sustentabilidade Ambiental nos hotéis de Selva estudados 

Fonte: Elaborado pelo autor, (2012). 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE HS1 HS2 HS3 HS4 

1. Possui Política ambiental.     

2. Possui Licença de operação  Sim  Sim 

3. Redução dos resíduos sólidos     

4. Coleta seletiva de resíduos sólidos e envio a aterro 

sanitário. 
Sim Sim Sim Sim 

5. Redução do uso de energia elétrica contratada Sim Sim Sim  

6. Faz uso do tratamento dos efluentes e retorno ao meio da 

água potável ou reuso 
 Sim  Sim 

7. Redução do uso de gás (GLP)     

8. Redução do consumo de água potável     

9. Redução de energia contratada e uso de energia renovável  Sim Sim   

10. Fazem conscientização e sensibilização dos hóspedes 

quanto ao uso racional do meio ambiente 
 Sim Sim Sim 

11. Uso de alimentos produzidos localmente inseridos no 

cardápio do hotel 
  Sim  

12. Uso cada vez maior de energia renovável no 

empreendimento 
Sim Sim   
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  Em relação às boas práticas, verifica-se que estas podem se converter em uma 

ferramenta mais eficaz de comercialização em um mercado cada vez mais internacional, de 

hóspedes que buscam destinos ambientais e socialmente responsáveis.  Além disso, a adoção 

de práticas socioambientais adequadas permite a manutenção da qualidade no entorno do 

hotel, não só melhorando as expectativas dos hóspedes cada vez mais globais, como também  

aumentando o apoio das autoridades públicas e das comunidades vizinhas.  

Os hotéis que não protegem o meio ambiente e a cultura estarão contribuindo para a 

destruição de verdadeiros atrativos deque depende seu êxito, em particular uma atmosfera 

limpa, água salubre e um entorno saudável (MORAES, 2007). Valls (2006), afirma que a 

perenidade do atrativo e do produto está ligada a estes terem uma gestão sustentável, ou seja, 

uma gestão que considere os fatores sociais, econômicos e ambientais. Do ponto de vista 

ambiental, que é o nosso foco, a gestão deve trabalhar no sentido da preservação do atrativo, 

que é o motivo principal pelo qual o turista desloca-se à contemplação da floresta Amazônica. 

        Verificou-se um verdadeiro esforço dos empreendedores para manter esses verdadeiros 

ícones na floresta amazônica funcionando adequadamente o que por si só já é um grande 

feito, porém deve-se transpor a barreira dos alojamentos na selva e partirmos para os 

verdadeiros hotéis com mais referências mundias agora com um incremento da 

sustentabilidade ambiental, principalmente em se tratando da maior floresta tropical do 

mundo. O turismo deve ser uma ferramenta para alavancar o desenvolvimento econômico da 

região, porém salvaguardando as tradições dos povos da Amazônia, o meio ambiente, e 

principalmente criando oportunidades para o emprego e renda que é uma relação ganha-

ganha. 

 

13. Contratação de mão-de-obra oriunda das comunidades 

adjacentes do hotel para possibilitar emprego e renda 
Sim Sim Sim Sim 

14. Treinamento ambiental para todos os colaboradores Sim Sim Sim Sim 

15. Redução da troca de toalhas e lençóis sob a demanda do 

hóspede 
 Sim   

16. Balneabilidade das águas do entorno do hotel  Sim  Sim 

17. Estimular os clientes (hóspedes) a valorizarem o meio 

ambiente.     
Sim Si m Sim Sim 
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4.4.    Caracterização da estrutura física dos hotéis de selva pesquisados. 

         O crescente interesse dos turistas por áreas de grande valor natural e as empresas 

localizadas em regiões com estas características, em especial, àquelas destinadas para a 

prática do ecoturismo, incorporam práticas de gestão ambiental, visando manter a integridade 

dos recursos naturais e, consequentemente, dos seus negócios (MACÊDO, 2003). Neste 

sentido, os hotéis de selva da Região Metropolitana de Manaus têm características próprias, 

apesar de reunirem os principais produtos hoteleiros mesmo estando em uma região de selva.  

CASTELLI (1994), traz algumas características importantes para o setor hoteleiro que são: 

reunir simultaneamente elementos tangíveis e intangíveis; materiais e imateriais; É estático, 

sendo o cliente o elemento móvel, já que é ele que se desloca até o hotel e efetua o ato de 

consumo; Não é estocável, as unidades de hospedagem que não forem ocupadas em um dia, 

não podem ficar no estoque para o dia seguinte, representando uma perda irrecuperável; É 

instantâneo. A produção, a distribuição e o consumo são feitos simultaneamente e no ato, com 

a presença obrigatória do consumidor, que passa a fazer parte do processo. Além de estarem 

em um local privilegiado pela exuberante natureza da região amazônica.  

        Em relação à satisfação dos clientes, Ferreira (1999) chama atenção sobre a importância 

de algumas características dos empregados num empreendimento hoteleiro, reconhecendo que 

os recursos humanos são os bens mais preciosos do setor de prestação de serviços. Porém, as 

empresas devem buscar a equidade entre a exploração da natureza e a preservação da mesma, 

para que possa ter continuidade na oferta dos seus serviços e os clientes o desfrute na 

contemplação da natureza. 

        As principais razões pelas quais os empresários devem implementar os princípios da 

gestão ambiental que pressupõe a preocupação com a sobrevivência humana; o consenso 

público; a oportunidade de mercado; a redução de riscos; os custos e a integridade ética 

pessoal Winter et al. (apud CALLENBACH et al,1993). 

Conforme Donaire (1995, p.16), a empresa que decide inserir as preocupações nos seus 

modelos de gestão ambiental passa por 03 fases, que podem ocorrer de forma superposta ou 

independente, descrita a seguir: 
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Fase de controle de poluição, caracterizada pela instalação de 

equipamentos de controle, redes de esgotos, mantendo sem alterações a 

estrutura produtiva. Embora sejam realizados investimentos na área 

ambiental, nem sempre os problemas são eliminados, sendo questionados 

pelo público e pela própria empresa; • Fase em que o controle ambiental é 

integrado nas práticas e processos produtivos, deixando de ser uma 

atividade de controle de poluição para ser uma atividade da produção com 

características de prevenção; • Fase em que a empresa reconhece que a 

excelência ambiental é necessária para garantir o seu sucesso e que pode 

se converter em oportunidades de novos ganhos e oportunidades. 

 

         À medida que a gestão ambiental foi demonstrando suas vantagens para as empresas, 

outros instrumentos norteadores para a implementação, ou melhoria desta gestão, foram 

surgindo, tais como a “Carta Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável", que consiste 

de 16 princípios direcionados para as melhorias de desempenho ambiental, quando foi lançada 

em 1991, muitas empresas se tornaram signatárias desta Carta, assumindo o compromisso de 

praticar os princípios nela estabelecidos. Estes Princípios apresentados por JÖHR (1994), 

foram compilados no Quadro 10. 

 

   Quadro 10 – Princípios inseridos na Carta Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 

   Fonte: Resultado da compilação de informações (JÖHR,1994), MACÊDO, 2003  p.83. 

Princípios Recomendações relacionadas 

1-PRIORIDADE CORPORATIVA 
Assumir o gerenciamento ambiental como uma prioridade 

corporativa, estabelecendo políticas, programas e práticas 

operacionais direcionadas para as questões ambientais. 

2-GERENCIAMENTO INTEGRADO 
Integrar a política ambiental com demais políticas, programas e 

práticas da empresa. 

3-PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

Promover o desenvolvimento ambiental da empresa com foco nos 

progressos técnicos, conhecimentos científicos, necessidades do 

consumidor e expectativas da comunidade, tendo como ponto de 

partida as regulamentações legais. 

4- EDUCAÇÃO DO EMPREGADO 
Educar, treinar e motivar empregados a realizar suas funções de 

uma maneira ambientalmente responsável. 

5- AVALIAÇÃO PRÉVIA 
Avaliar previamente os impactos ambientais provenientes de 

qualquer atividade/produto e serviço da empresa 

6- PRODUTOS E SERVIÇOS 
Desenvolver e fornecer produtos ou serviços que sejam seguros e 

compatíveis com a qualidade ambiental. 
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7- INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR 

Informar e educar consumidores, distribuidores e o público sobre 

o uso seguro, transporte, armazenagem e manejo relativos aos 

produtos da empresa, aplicando considerações semelhantes no 

fornecimento de serviços. 

8- INSTALAÇÕES E OPERAÇÕES: 
Desenvolver, planejar e administrar instalações e conduzir 

atividades levando em consideração os aspectos de segurança e de 

preservação do meio ambiente. 

9- PESQUISA 
Conduzir ou apoiar pesquisas que visem a minimização de 

impactos ambientais. 

10- ABORDAGEM CAUTELOSA 
Modificar a manufatura, comércio, uso de produtos e serviços ou 

condução de atividades, compatibilizando-os com o conhecimento 

científico e técnico, de forma a prevenir problemas ambientais. 

11- CONTRATANTES E FORNECEDORES 
Estimular contratantes e fornecedores para adoção dos mesmos 

princípios ambientais adotados na empresa 

12- MEDIDAS DE EMERGÊNCIA 
Desenvolver e manter, onde existem riscos significativos, planos 

direcionados para o atendimento a situações de emergência. 

13- TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
Contribuir com a transferência de tecnologia ambiental e com 

adoção de métodos gerenciais no setor industrial e público. 

14- CONTRIBUIR PARA O ESFORÇO COMUM 
Contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas, 

programas empresariais e educacionais direcionadas pra a 

consciência e proteção ambiental. 

15- FRANQUEZA NAS COLOCAÇÕES 
Desenvolver uma relação franca e aberta com os empregados e 

público em geral, antecipando e respondendo às preocupações 

ambientais associadas com as atividades/produtos da empresa. 

16- COMPROMISSO E INFORMAÇÃO 
Medir o desempenho ambiental realizando auditorias e provendo 

as informações apropriadas para o Conselho de Diretores, 

acionistas, empregados, autoridades e o público em geral. 

 

         O contexto das organizações estudadas e o perfil dos entrevistados, conforme o quadro 

11 mostra que, na primeira coluna, são apresentados os hotéis de selva pesquisados, 

codificados e na ordem que foram visitados. Na segunda coluna, são apresentadas as idades 

dos gerentes/diretores entrevistados, buscando avaliar a maturidade, em relação ao uso meio 

ambiente. Na terceira coluna, a formação acadêmica. Na quarta e quinta colunas, as devidas 

experiências no setor de hotelaria urbana e de selva respectivamente. E finalmente, na 

penúltima coluna, a descrição de algumas características próprias dos hotéis de selva e na 

última as principais práticas para o desempenho o desempenho ambiental. 

        E, em seguida, será caracterizada pela constituição da análise qualitativa dos dados 

coletados em campo, buscando mostrar como é apresentada a sustentabilidade dos hotéis de 

selva estudados, buscando entender, analisar e verificar as práticas de gestão aplicadas em 

cada hotel. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com o objetivo de 

verificar, identificar e avaliar e posteriormente, proceder a uma análise de conteúdo de 

representações dos sujeitos entrevistados, com referência a sustentabilidade dos 

empreendimentos. 
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Quadro 11: Perfil dos entrevistados, respectivos hotéis e suas práticas ambientais. 

 Fonte: Elaborado pelo autor, (2012). 

 

         Nos hotéis de selva pesquisados, pôde-se observar características individualizadas, o 

trato das questões ambientais e a gestão ambiental dos empreendimentos. 

 

4.4.1 Hotel de Selva “HS1” 

         No HS1, localizado em uma área de vegetação nativa, na área rural de Manaus, é 

construído sobre palafitas, conta com 45 chalés, possuem duas únicas camas em cada chalé, 

banheiro privado com ducha e varanda com uma rede, discretamente integrou nos ambientes 

naturais da floresta tropical, não há água quente nos banheiros, a iluminação a noite é limitada 

nos quartos, a área de chalé principal é iluminada por luzes de vela e abajures de querosene. A 

cozinha e áreas de serviço continuamente com eletricidade dia e noite. Conta com várias 

opções para a satisfação dos seus hóspedes através do ecoturismo que vai desde o contato com 

a floresta, o povo da floresta (índios e caboclos), as visitas aos locais onde vivem os animais 

aquáticos(jacarés, piranhas e outros) e não aquáticos (macacos, capivaras, tatus e outros). Os 
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hóspedes podem também tomar banho de sol e de rio que fica no entorno do hotel, além de 

poder deliciar-se com a culinária amazônica servida no restaurante do hotel.  

E para o repouso conta com os chalés individualizados com telas para proteção contra 

insetos indesejáveis. Em relação às práticas ambientais adotas pelo hotel têm-se: Os chalés 

não tem gerador e eletricidade é provida por uma fonte alternativa de energia (baterias 

estáticas recarregáveis); Uso de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) que alimentamos freezers e 

as geladeiras do hotel; Uso de fossa séptica para o tratamento dos resíduos líquidos;Coleta 

seletiva dos resíduos sólidos e envio destes para o aterro sanitário em Manaus; Realiza 

treinamento ambiental aos colaboradores; Estímulo aos hóspedes para a valorização do meio 

ambiente; Trilhas interpretativas e sinalizadas.  

O HS1 não tem um corpo gerencial estruturado para solução das questões ambientais, 

não possui licença ambiental pelo órgão fiscalizador do Meio Ambiente na Amazônia 

(IPAAM) adotam algumas práticas ambientais como forma de atrativo turístico e redução do 

custo. 

 

 

4.4.2 Hotel de Selva “HS2” 

        O HS2 possui 65 apartamentos, totalizando 136 leitos, todos climatizados, com vista 

panorâmica para o rio e equipados com sistema de aquecimento de água, frigobar, cofre, TV 

com programação via satélite. O HS2 conta também com elevador, bares, auditório, sala de 

eventos, salão de jogos, piscina,  área de entretenimento,  trilhas interpretativas, observatório 

de pássaros, área de descanso e leitura, restaurante com comida regional com padrão 

internacional  com serviços à la carte e buffet. 

 Em relação ao lazer, há opções como piscinas, área de recreação infantil (espaço kids), 

bar aquático, área de fitness, salão de jogos, área de descanso e leitura com acesso à internet. 

É um hotel selva rústico é constituído por dois blocos erguidos sobre uma estrutura flutuante 

em aço.  



82 

 

         Possui um direcionamento para gestão ambiental pelo proprietário e foi construído tendo 

como alicerce o turismo sustentável, conta ainda com a tecnologia de uma estação de 

tratamento de Efluentes e reposição da água para o meio ambiente; uso responsável de energia 

contratada e materiais; Coleta seletiva dos resíduos sólidos e envio destes para o aterro 

sanitário em Manaus; Faz uso de fonte alternativa de energia (Energia solar) na área externa 

do hotel possui licença ambiental expedida pelo IPAAM; Faz uso de troca de toalhas e lençóis 

sob a demanda do hóspede; Realiza treinamento ambiental aos colaboradores; 

Conscientização e sensibilização dos hóspedes quanto ao uso racional do meio ambiente; 

Trilhas interpretativas e sinalizadas; Estímulo aos hóspedes para a valorização do meio 

ambiente; Plano de contingenciamento para desastres ambientais. 

 

4.4.3 Hotel de Selva “HS3” 

        O HS3 é um hotel rustico e o complexo é composto por dois blocos construídos sobre 

uma estrutura flutuante (em madeira), portanto, não sofre  com variação do nível das águas. 

Também possui passarela que interliga o complexo às praias. É privilegiado com praias e lago 

privativo dá uma maior liberdade ao hóspede. As lanchas rápidas possibilitam um transfer de 

apenas 30 minutos entre a cidade e o hotel na selva e o pick up é realizado 24h a partir do 

aeroporto ou hotel na cidade, o que não obriga o cliente a pernoitar na cidade. Possuem 

cinquenta e três apartamentos, todos com ar condicionado, TV e frigobar e ducha quente. 

Piscina, bem como os kayaks e pedalinhos são para livre utilização pelos hóspedes. O 

complexo também dispõe de serviço de internet e salão de convenções com capacidade para 

100 pessoas.  

        A gestão ambiental é realizada de forma não sistemática e as práticas ambientais ainda 

não são significativas para a solução das questões ambientais. Não há um direcionamento ao 

corpo gerencial sobre as questões ambientais. 

        São utilizadas as seguintes práticas: Coleta seletiva dos resíduos sólidos e envio destes 

para o aterro sanitário em Manaus; Redução do uso de energia elétrica contratada; 

Conscientização e sensibilização dos hóspedes quanto ao uso racional do meio ambiente; 

Trilhas interpretativas e sinalizadas; Não possui licença ambiental expedida pelo IPAAM; 
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Uso de alimentos produzidos pelos moradores do entorno do hotel; Treinamento ambiental 

aos colaboradores; Estímulo aos hóspedes para a valorização do meio ambiente. 

 

4.4.4 Hotel de Selva “HS4” 

          O HS4 foi construído sobre palafitas de madeira à altura da copa das árvores. Devido  

sua estrutura singular, o hotel integra-se juntamente com o hóspede e com toda a vida 

selvagem existente na Selva Amazônica como: macacos de diversas espécies, araras, 

papagaios, botos cor-de-rosa, entre outros animais da nossa fauna. Durante os 20 anos de 

existência, tem sido palco de eventos tais como: Cenário de alguns filmes internacionais, Base 

de Operações dos realities shows nacionais e internacionais, assim como de muitas outras 

reportagens e curtas metragens. 

       O hotel também tem servido de base para vários eventos empresariais e educativos, com 

o intuito de desenvolver o conhecimento e educação sobre a Amazônia. Dentre as inúmeras 

atrações do Hotel, estão às excursões programadas para visitar a Selva Amazônica como: 

visita à casa de nativos, caminhada na selva, pesca da piranha, observação de animais de 

hábitos noturnos, interação com botos cor-de-rosa, sobrevoo panorâmico, encontro das águas, 

visita a tribo indígena, andar de carrinhos elétricos sobre as passarelas, sobrevivência na 

selva, visita às comunidades locais, visita à casa de nativos, entre outros. 

        Atualmente, operacionalizando com 150 apartamentos e composto de 9 “casas de 

Tarzan” que são casas exóticas (bangalôs). Todos os cômodos não têm telefones internos e o 

acesso a telefones externos é realizado pela central do hotel, tem-se luz elétrica, água de poço 

artesiano e todos os apartamentos tem “Split” de ar condicionado, somente tem banheiras de 

hidromassagem nas “casas de Tarzan”, cofre em todos os apartamentos, os apartamentos são 

rústicos na sua concepção e eles têm ar-condicionado, banho privativo, que é chuveiro elétrico 

e sanitário. Também dotado de heliporto e práticas de visitas na selva acompanhadas de guias 

experientes.   

        Pela experiência do proprietário, tem-se algumas práticas do gerenciamento ambiental, 

porém não está estabelecido um direcionamento ao corpo gerencial do hotel, suas práticas 

são:  Estação de tratamento de Efluentes e reposição da água para o meio ambiente; uso 

responsável de energia contratada e materiais; Coleta seletiva dos resíduos sólidos e envio 
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destes para o aterro sanitário em Manaus; Possui licença ambiental expedida pelo IPAAM; 

Realiza treinamento ambiental aos colaboradores; Conscientização e sensibilização dos 

hóspedes quanto ao uso racional do meio ambiente; Trilhas interpretativas e sinalizadas; 

Estímulo aos hóspedes para a valorização do meio ambiente; Medição da balneabilidade das 

águas do entorno do hotel; 

Verificou-se, neste estudo, alguns hotéis de selva que estão bastante direcionados na 

prática da gestão sustentável dos seus empreendimentos, enquanto outros ou a maioria se 

encontra em estágios embrionários. 

 

4.5.    Recomendações de um conjunto de indicadores de sustentabilidade ambiental 

aplicáveis aos hotéis de selva da RMM. 

         Definir indicadores de Desenvolvimento Sustentável foi uma necessidade que surgiu na 

Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente (Rio-92), que em seguida caminhou para uma 

de padronização da gestão sustentável além da sua mensuração. 

Este trabalho recomenda uma proposta de matriz de indicadores de sustentabilidade 

ambiental aplicáveis à hotelaria de selva na Região Metropolitana de Manaus abordando os 

conceitos do planejamento, da organização, das vantagens e desvantagens e sua importância. 

Possibilitando ao gestor uma análise mais apurada e de fácil entendimento dos resultados da 

mensuração. Então é importante e necessário o desenvolvimento de mecanismos de 

verificação ou mesmo investigação que possibilite identificar ações sustentáveis através do 

desempenho dos indicadores aplicados. 

         A origem da palavra “indicador” quer dizer no latim indicare, que significa descobrir, 

apontar, anunciar e estimar, e quando pensamos em usar indicadores queremos comunicar a 

outros os resultados que encontramos utilizando os indicadores como padrão de medição de 

algo, e os resultados serão o norte que pretendemos, é claro que somente após analisar se 

houve progresso no atingimento objetivos discutidos anteriormente, em se tratando gestão 

sustentável há de se observar o comportamento. 
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        Logo, os indicadores ambientais demonstram de forma clara uma real 

informação/resposta do meio ambiente para que sejam tomadas decisões rápidas e concisas 

sobre o comportamento da gestão ambiental, neste caso os hotéis de selva, e quais serão os 

esforços que o hotel irá realizar e contingenciar, em casos de problemas no meio ambiente. É 

importante que seja realizada uma gestão à vista, com totens demonstrativos, tabelas, gráficos 

e outros, que venham demonstrar aos colaboradores e outros para que possam acompanhar o 

desempenho desta atividade. 

        No Brasil, a realização da sustentabilidade ainda é um desafio, uma vez que suas imensas 

reservas de fauna e flora impedem que a população compre a ideia de “poupar” a natureza, 

pois os seus recursos naturais por enquanto são abundantes e em se tratando de Amazônia 

esse pensamento é maior, pois aqui abriga a maior diversidade biológica do planeta, e 

recursos hídricos muito significativos em relação ao resto do planeta.  

Mesmo com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, aRio+20, realizada de 13 a 22 de junho de 2012, muitas soluções ficaram no 

âmbito dos gabinetes dos líderes mundiais e talvez um dia venham sair a dos papeis para se 

tornarem  concretas  de fato e de direito para a manutenção da vida dos povos da terra. 

        Os indicadores estão intimamente ligados à razão qualidade/desempenho dos processos 

(produtos ou serviços) e quando iniciamos a monitorização percebemos a necessidade de 

quantificação, para que controlemos evitando a variação dos valores especificados. Logo, os 

indicadores de sustentabilidade devem ser providos de tal sorte que as reais necessidades do 

processo de desenvolvimento local estejam inseridas na pesquisa realizada nas dimensões 

socioambientais das comunidades.  

 Neste caso, os indicadores serão direcionados somente para o tema ambiental, que é a 

temática da pesquisa, como podemos observar na tabela 3 onde o setor ambiental é 

confirmado como sendo a preocupação em relação à conservação dos recursos naturais e o 

bem-estar social dos caboclos e ribeirinhos. 

        A principal contribuição deste trabalho é identificar o panorama das práticas de gestão 

sustentável nos hotéis de selva mostrados nesta pesquisa, seus estágios de amadurecimento 

com uso o dos indicadores mesmo sendo de forma embrionária, e estabelecer uma proposta de 

indicadores com valores para mensuração. Além, de possibilitar a redução dos custos para as 
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empresas e uso da mão-de-obra do entorno do hotel. 

    Tabela 3: Levantamento das quantidades / percentuais dos indicadores por setor 

    Fonte: Cintra ( 2004, p.79). 

 

        Os indicadores devem ser formatados de uma forma clara, com elos interligados e que 

possam realmente transmitir ao gestor confiabilidade no planejamento, firmeza na 

implementação e a certeza que o monitoramento irá assegurar ao empreendimento os 

melhores resultados possíveis para a sociedade e também para o meio ambiente. Também, 

deve ajudar aos cidadãos e tomadores de decisão a manter uma mentalidade integrada e uma 

visão ampliada para tomada de decisão assertiva e lembrar-se, portanto que, observando ao 

quadro 12, existem vantagens / e ou desvantagens na implantação dos indicadores de 

sustentabilidade. 

 

Quadro 12: Síntese das vantagens e desvantagens / e ou limitações da aplicação de indicadores 

Adaptado do sistema de indicadores de desenvolvimento sustentável  (GOMES, MARCELINO, ESPADA, 2000, 

p. 14) e (SILVA, 2008, p. 148).  

Vantagens Desvantagens /e ou limitações 
 
Monitoramento das evoluções do sistema 
implantado; 
 
Avaliação dos níveis de desenvolvimento 
sustentável. 

 
Ausência de formas da mensuração do indicador 
 
Inexistência de informação base;  

 
Capacidade de sintetizar a informação de caráter 

 
Dificuldades na definição de expressões 
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técnico/científico; matemáticas que melhor traduzam os parâmetros 
selecionados; 

Identificação das variáveis-chave do sistema; Perda de informação nos processos de agregação 
dos dados; 
 

Entendimento da sistemática como um todo mais 
facilmente; 

Diferentes critérios na definição dos limites de 
variação do índice em relação às imposições 
estabelecidas; 

 
Bom instrumento de apoio à decisão e aos 
processos de gestão ambiental; 

 
Ausência de critérios robustos para seleção de 
alguns indicadores; 

 

         A participação dos envolvidos, nesta atividade, é de suma importância para o sucesso 

dos objetivos definidos. Em alguns casos, a comunidade deve ser convocada. 

         Conforme Hanai (2009), a identificação dos êxitos dos sistemas de indicadores 

estudados propicia a verificação da possibilidade de aplicação dos indicadores a outras 

realidades do desenvolvimento turístico, visando à composição de uma lista preliminar de 

indicadores a serem submetidos à análise e seleção para incorporarão no Sistema de 

Indicadores a ser proposto. O mesmo autor destaca ainda que as pesquisas e os estudos sobre 

sistemas de indicadores desenvolvidos têm propiciado uma evolução no processo de 

investigação científica para definição e aplicação dos indicadores de turismo, projetando um 

panorama favorável para o aprimoramento dos modelos de sistema de gestão turística. 

       O estudo e análise de vários de casos possibilitaram uma visão mais abrangente dos 

sistemas de indicadores para a sustentabilidade do turismo, em vários locais pelo mundo e em 

empresas ligadas ao turismo (WTO, 1995; HANAI 2009; CINTRA, 2004; FILETTO, 2007; 

EARTHCHECK, 2012). 

        Diante do exposto, pôde-se verificar um exemplo dos Indicadores propostos para 

avaliação da sustentabilidade Ambiental aplicável a Hotelaria de Selva na RMM, contendo a 

descrição dos indicadores propostos, as respectivas unidades de medida, a forma e a fonte ou 

referências como podemos avaliá-los, levando em conta a sua aplicabilidade como mostra o 

exemplo no quadro 13.  

 Este estudo baseia-se nas mais diversas formas de medição e monitoramento da 

qualidade ambiental nacional e internacional, discutidas por especialistas das mais diversas 

Instituições de ensino e pesquisa de renome Nacional e Internacional, Órgãos de controle do 

Governo Federal, Estadual e Municipal, constantes neste trabalho de pesquisa, além dos e 
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gestores dos empreendimentos hoteleiros e instituições privadas que buscam avaliar 

sustentabilidade ambiental das empresas.  

 A distribuição dos indicadores, as unidades de medida e a forma como são avaliados 

mostrado no quadro abaixo têm origem nas fontes e referências pesquisadas, vide anexo 03, 

apêndice G e H, além de que todos os indicadores já foram testados com ótimos resultados.    

 

   Quadro 13- Indicadores recomendados para avaliação da sustentabilidade Ambiental da Hotelaria de 

Selva. 

   Fonte: Elaborado pelo autor, (2012). 

Item Indicadores 
Unidade de 

Medida 
Avaliação da medição Fonte e Referências 

01 
Qualidade da água para consumo 

humano 
Pontos 

Nível de coliformes fecal 

nas águas do sistema (n° / 

100 mL). 

FILETTO, 2007. 

Agenda 21 

02 Balneabilidade das águas Pontos Própria ou Imprópria 

FILETTO, 2007; 

CINTRA, 2004; 

DGA, 2000. Agenda 

21. 

03 
Tratamento de efluentes antes da 

descarga nos córregos e rios. 
(%) 

(Água reciclada / água 

capturada)x100 = (%) 

HANAI, 2009; 

FILETTO, 2007 e 

CINTRA, 2004. 

Agenda 21. 

04 Consumo de energia renovável  (%) 

% de incremento de energia 

renovável no consumo 

mensal contratado 

EARTHCHECK, 

2012; HANAI, 

2009; FILETTO, 

2007; CINTRA, 

2004. 

05 
Consumo de água potável por 

visitante 

Consumo 

por visitante 
m3 / hóspede 

EARTHCHECK, 

2012; HANAI, 

2009; FILETTO, 

2007; CINTRA, 

2004. 

06 
Tratamento e destino final dos 

resíduos sólidos 

Consumo 

por visitante 
m3 / hospede 

EARTHCHECK, 

2012; HANAI, 

2009; FILETTO, 

2007; CINTRA, 

2004; IBGE, 2002. 

07 

Lixo reciclado (vidro, metais ferrosos 

e não ferrosos, plásticos, borrachas, e 

lixo verde), Reutilizado e ou 

compostado. 

Percentage

m do total 

de resíduos 

produzidos 

m3 enviados ao aterro 

EARTHCHECK, 

2012; CINTRA, 

2004; HANAI, 

2009; FILETTO, 
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2007; IBGE, 

2002;DGA, 2000. 

08 
Capacidade de carga Turística em 

áreas protegidas 
Pontos 

Número de pessoas 

possíveis no ambiente 

CINTRA, 2004; 

HANAI, 2009; 

IBGE, 2002; DGE, 

2000. 

09 

Investimento na comunidade local:  

-contrata e treina moradores das 

redondezas; 

-aplica parte do lucro na capacitação 

dos empregados; 

-patrocina projetos sociais no entorno. 

Pontos 

% de investimentos em 

programas com a 

comunidade 

CINTRA, 2004; 

HANAI, 2009; 

EARTHCHECK, 

2012; FILETTO, 

2007. 

10 
Avaliação de resíduos para a 

reciclagem 
Pontos % de materiais enviados 

EARTHCHECK, 

2012; CINTRA, 

2004; HANAI, 

2009; FILETTO, 

2007. 

11 
Produtos em papel utilizados: no 

escritório, banheiros e outros.  
Pontos % de uso papéis 

EARTHCHECK, 

2012.  

12 

Os colaboradores são treinados para 

aplicar as medidas sustentáveis – do 

gerente às camareiras. 

Pontos 
Número de treinamento / 

Total de colaboradores 

EARTHCHECK, 

2012; HANAI, 

2009; CINTRA, 

2004;MACÊDO, 

2003. 

13 

Utiliza alimentos produzidos na 

região – muitas vezes, orgânicos– 

para compor o cardápio do seu 

restaurante. 

Pontos Sim ou Não 

FILETTO, 2007; 

EARTHCHECK, 

2012.  

Nota: Os indicadores apresentados aqui fazem parte do estudo de todos os trabalhos acadêmicos pesquisados, 

Instituições de renome Nacional e Internacional, Órgãos de controle do Governo Federal, Estadual e Municipal 

além dos especialistas e gestores dos empreendimentos hoteleiros. 

        Deve-se, pois, planejar, fazer, medir e avaliar a sustentabilidade em um ciclo contínuo 

mantendo o gestor na tomada de decisão e responder aos pleitos e expectativas dos 

stakeholders, ou seja, implica em provar que os resultados foram atingidos conforme 

estratégia previamente definida. Para tanto, devem-se adotar indicadores, medi-los e 

apresentá-los nas reuniões de Análise Crítica da administração.  

O caminho para o desenvolvimento sustentável de forma plena (sustentabilidade) para as 

organizações ainda é perseguida, pois não estamos com a totalidade dos conceitos 

amadurecidos e nem há padrões de comunicação nas diversas dimensões, dessa forma 

somente com a implantação de indicadores com a mensuração e acompanhamento sistemático 

das tendências poderemos alcançar o desenvolvimento sustentável das organizações. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse capítulo apresenta as principais contribuições da investigação para o meio 

acadêmico e para os serviços turísticos e hoteleiros, tendo como ponto importante as 

investigações teóricas e as práticas gerenciais da gestão ambiental. Também são expostas as 

limitações do estudo bem como as indicações para pesquisas futuras e as considerações finais.  

Este estudo teve como objetivo analisar a prática de gestão ambiental sustentável 

utilizada em quatro hotéis de selva da RMM, tendo como base um estudo qualitativo 

utilizando-se das análises do conteúdo nas respostas ao questionário aplicado aos gestores 

destes hotéis. No seu desenvolvimento, pôde-se verificar que tais práticas consistem em uma 

ferramenta primordial à sustentabilidade das organizações. Foi realizado o diagnóstico da 

utilização dos indicadores de sustentabilidade aliado a gestão sustentável no âmbito 

socioambiental, que pudesse apoiar o processo de tomada de decisão gerencial na redução dos 

passivos ambientais e na redução do custo ou melhoria na economia da empresa.  

       A metodologia adotada contemplou a base teórica do tema da dissertação oportunizando 

desenvolver a investigação, permitindo que os objetivos propostos fossem alcançados.  

       Na justificativa da dissertação, demonstrou-se a necessidade do estudo da 

sustentabilidade e da gestão sustentável da hospitalidade, na Amazônia por se tratar de um 

tema de interesse internacional, que através deste estudo será possível ampliar o conteúdo 

acadêmico relacionado à gestão sustentável ambiental, economia e as vantagens competitivas, 

possibilitando novas pesquisas de caráter multidisciplinar. 

      Também foi salientada uma pequena lacuna existente em publicações âmbito nacional e 

internacional sobre a Gestão sustentável da hotelaria de selva, embora não seja caráter 

pioneiro esta investigação no setor hoteleiro, sem, porém, possível ampliar o conteúdo 

acadêmico relacionado à gestão ambiental. 

      As condições do ambiente, ao longo de pelo menos vinte anos de exploração, pelos 

empreendimentos hoteleiros na selva, já estão bastante prejudicadas pelo tipo de 

desenvolvimento realizado e pelo consumo atual, deste modo, o desenvolvimento sustentável 

verdadeiro pode ser uma resposta aos anseios da sociedade não só amazonense. 

Podemos citar que houve um avanço considerável no sentido de resguardar o meio 

ambiente das devastações e o mau uso do meio ambiente com as medidas que foram 
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apresentadas, porém este é um ciclo contínuo de melhorias na qualidade do meio ambiente, 

como já dissemos até porque os hotéis estão no interior da floresta e em áreas de RDS – 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável. 

        Alguns hotéis de selva deram grandes passos em direção à sustentabilidade, com ações 

de inclusão das tecnologias no tratamento de esgoto, coleta seletiva de resíduos sólidos e 

envio às destinações finais corretas, evitando assim a contaminação dos rios e igarapés, mas 

ainda está distante, pois faltam ações pertinentes a interação entre os colaboradores e os 

hóspedes no sentido facilitar o entendimento e reconhecimento que o meio ambiente é de 

suma importância para a sobrevivência de todos naquela região, por exemplo.  

Para atingi-la, será necessário implantar outras práticas de gestão ambiental, 

especialmente, em relação à água, energia contratada e energia renovável, e que estas medidas 

influam efetivamente na estratégia de negócio do hotel. 

       Com relação ao problema da pesquisa, definido pela pergunta central “As práticas de 

gestão sustentável dos hotéis de selva da Região Metropolitana de Manaus, estão pautados 

nos indicadores de sustentabilidade ambiental?”, foi devidamente explicada no subitem 4.3 A 

Evolução, Estágios e o desempenho da Sustentabilidade Ambiental nos hotéis de selva da 

RMM e no subitem 4.4Caracterização da estrutura física dos hotéis de selva pesquisados. E 

por último no item 4.5 Proposta de um conjunto de indicadores de sustentabilidade ambiental 

aplicáveis aos hotéis de selva da RMM, onde são detalhados os principais pontos, as etapas a 

serem seguidas e gerenciadas, bem como suas delineações com relação às características 

organizacionais de cada hotel.  

       Referente aos objetivos propostos, todos foram atingidos. O primeiro objetivo específico 

que foi “Identificar em que estágio os hotéis de selva da RMM se encontram em termos de 

sustentabilidade ambiental” foi alcançado a partir das visitas as instalações e as respostas ao 

questionário, além da revisão da literatura nos âmbitos nacional e internacional sobre a 

sustentabilidade. 

       O segundo objetivo específico que foi “Caracterizar a estrutura física dos hotéis de selva 

pesquisados” foi alcançado através do estudo qualitativo, onde foram identificadas e 

analisadas as práticas ambientais de cada um dos hotéis, cruzando as informações pertinentes 

dos respondentes de cada um deles. Para a análise dos dados e informações coletadas também 
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se utilizou de técnicas comparativas de Badin, possibilitando a identificação os melhores 

resultados através do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). 

      O terceiro objetivo específico que foi “recomendar um conjunto de indicadores de 

sustentabilidade ambiental aplicáveis aos hotéis de selva da RMM” foi alcançado através do 

estudo de coleta e utilização das informações do ambiente dos hotéis e a identificação de uma 

ferramenta de monitorização para aos órgãos do gerenciamento e controle do meio ambiente. 

Para a análise utilizou-se de técnicas comparativas entre os hotéis que usam os indicadores 

ambientais para a tomada de decisão e também para o marketing das suas organizações. 

       Desta forma o objetivo geral que foi “Analisar as práticas de gestão sustentável dos 

Hotéis de Selva na Região Metropolitana de Manaus” foi plenamente atingido e demonstrado 

nas diversas análises elaboradas.  

      O conjunto dos resultados alcançados nesta pesquisa, destacam-se algumas possíveis 

contribuições para o conhecimento na área, a saber: O uso de indicadores de sustentabilidade 

na hotelaria de selva irá contribuir na análise da diretriz do desenvolvimento sustentável de 

diversas microrregiões, possibilidade de projeção da empresa como “empresa verde” – 

marketing. que sem dúvida é a melhor opção para os empresários do setor e também uma 

ferramenta de monitorização, mensuração, e avaliação para aos órgãos do gerenciamento e 

controle do meio ambiente, pois estes indicadores irão envolver aspectos relativos à 

administração dos recursos naturais, à saúde e capacidade de carga do ambiente, ao controle 

de fontes de energia não renováveis e a identidade amazônica que são os nativos índios e 

caboclos.  

 Com o uso dos indicadores é possível realizar reduções de custos na operação, equidade 

social para os que vivem no entorno e também melhor exploração do meio ambiente sem 

degradá-lo. Embora se tenha observado pouca padronização da gestão ambiental entre as 

organizações estudadas, indicando uma falta de conhecimento ou mesmo desconhecimento 

dos seus concorrentes por parte dos gestores ou mesmo os proprietários, então surge e a 

necessidade de uma possível implantação de processos de monitorização através dos 

indicadores sugeridos para os hotéis de selva, visando a melhoria da organização e por 

acréscimo a sociedade, não esquecendo que os resultados na indústria hoteleira, visam à busca 

constante pela diferenciação, inovação e vantagem competitiva.  
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       O estudo realizado confirma a necessidade de que sejam adotados posicionamentos dos 

proprietários e/ou das instituições/organizações envolvidas neste ramo, pois há necessidade 

que sejam mais próximas no sentido de possibilitar a troca de informações para melhoria 

contínua da gestão ambiental explorando o meio ambiente com responsabilidade ambiental, e 

que não tenham uma postura descomprometida e meramente econômica, portanto busquem a 

união pelo bem comum o “meio ambiente” e também os nossos caboclos do entorno, que 

estes não sejam prejudicados nesta teia socioambiental e econômica.  

        Outras investigações podem ser elaboradas a partir desta, objetivando atingir um maior 

número de hotéis de selva, agora talvez, seja na questão de método, em novas questões que 

possam ser incorporadas ao universo abordado ou em novos aspectos teóricos.  

         Esse trabalho de pesquisa servirá como suporte para investigações futuras que 

permitirão aprofundar a pesquisa. Como sugestões, destacam-se: Análise dos hotéis de selva 

de toda a Amazônia, identificando as melhores práticas; Análise aprofundada sobre a 

utilização dos indicadores de sustentabilidade; Gestão ambiental nos hotéis urbanos no 

Amazonas. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 - Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem de Turismo 

 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO. 

Deliberação Normativa nº 360 de 16 abril de 1996. 

 

A Diretoria da EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo, no uso de suas atribuições 

legais e estatutárias, e 

Considerando o atual comprometimento da credibilidade da informação fornecida pelo 

sistema de classificação hoteleira vigente; 

Considerando que o atual sistema de classificação hoteleira está com o seu modelo exaurido, 

após ter cumprido, no passado, importante papel como referencial de qualidade para 

empreendedores e consumidores; 

Considerando que, em vista disto, urge restaurar o papel de referencial de qualidade do 

sistema da classificação hoteleira, recuperando a credibilidade de suas informações para os 

empreendedores e consumidores. 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica cancelado o atual Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem 

de Turismo e revogadas as matrizes de classificação instituídas com base nas referências 

normativas vigentes. 

Parágrafo Primeiro - As classificações atribuídas com base no sistema ora cancelado terão 

validade pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data de entrada em vigor desta Deliberação 

Normativa, findo o qual deverão os empreendimentos classificados providenciar a devolução 

dos respectivos certificados, placas e plaquetas de classificação. 

Parágrafo Segundo - Durante o prazo referido no parágrafo anterior, os empreendimentos 

classificados continuarão com as seguintes obrigações: 

a) o preenchimento de Ficha Nacional de Registro de Hóspedes - FNRH e o envio do Boletim 

de Ocupação Hoteleira - BOH ao Órgão Delegado competente; 

b) a manutenção dos padrões correspondentes ao tipo e categoria em que estiverem 

classificados, a serem verificados nas vistorias periódicas procedidas pelos Órgãos Delegados 

da EMBRATUR 

Parágrafo Terceiro - Até a instituição do novo Sistema Brasileiro de Classificação de Meios 

de Hospedagem, a EMBRATUR solicitará as providências necessárias: 

a) do Ministério de Administração e Reforma do Estado - MARE, para que não seja exigida a 

comprovação da classificação, nesta Autarquia, como condição para participação em 

processos de licitação promovidos pelos Órgãos do Governo Federal; 

b) dos órgãos governamentais que administrem recursos destinados a apoiar e estimular a 

atividade turística, para que continuem, nas análises dos projetos de implantação, reforma, 

adaptação e melhoria de meios de hospedagem de turismo, a verificar, para fins de 

preservação de direitos, o preenchimento dos tens estabelecidos no Anexo Único, desta 

Deliberação Normativa. 
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Art. 2º - A EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo apresentará, no prazo de 60  

(sessenta)dias, contado da data da publicação desta Deliberação, um novo sistema de 

classificação hoteleira, resultante de amplo processo de consulta às representações de âmbito 

nacional dos consumidores, da classe hoteleira e de órgãos governamentais observados os 

seguintes princípios básicos: 

I - credibilidade junto ao mercado; 

II- padrões de qualidade condizentes com a competitividade internacional do produto turístico 

brasileiro. 

Art. 3º - Os requerimentos protocolados até a data da publicação desta Deliberação 

Normativa, que digam respeito ao sistema de classificação ora cancelado, teria assegurado o 

direito de serem regulamente instruídos, analisados e decididos com base nas normas que o 

regulam. 

Art. 4º - Revogam-se as disposições contidas na Resolução CNTur nº 1601, de 06/05/91, 

Resolução Normativa CNTur nº 09, de 15/12/83, Resolução Normativa CNTur nº 23, de 

09/04/87, Resolução Normativa CNTur nº 24, de 04/06/87, Resolução Normativa CNTur nº 

27, de 22/07/87, Resolução Normativa CNTur nº 28, de 19/09/87, Resolução Normativa 

CNTur nº 31, de 19/03/88, Deliberação Normativa nº 344 de 29/06/95, e as demais 

disposições em contrário. 

Art. 5º - A presente Deliberação Normativa entra em vigor na data de publicação no Diário 

Oficial da União. 

 

CAIOLUIZCIBELLADECARVALHO  

Presidente 

 

BISMARCKCOSTA LIMA PINHEIRO MAIA 

 Diretor de Economia e Fomento 

 

JOSÉ WALTER VAZQUEZ FILHO  

Diretor de Administração e Finanças 

 

ROSTON LUIZ NASCIMENTO  

Diretor de Marketing 

  

ANEXO ÚNICO 

1. Deve estar licenciado pelas autoridades competentes para prestar serviços de hospedagem. 

2. Deve ser administrado ou explorado comercialmente por empresa hoteleira. 

3. Deve oferecer alojamento, para uso temporário peto hóspede! mediante contrato tácito ou 

expresso de hospedagem, e sistema de cobrança de diária, válida para ocupação da unidade 

habitacional a duas pessoas. 

4. Deve ter áreas destinadas aos serviços de hospedagem, de portaria / recepção, circulação, 

alimentação e bebidas. 

5. Deve ter todas as unidades habitacionais com banheiros privativos. 

6. Deve ter serviço de portaria / recepção durante 24 horas, apto a permitir a entrada e saída, 

registro e liquidação de faturas dos hóspedes. 

7. Deve ter áreas destinadas aos serviços de hospedagem independentes das que não digam 

respeito à atividade, no caso de edificações que atendam a outros fins. 

8. Deve ter todas as salas e quartos das unidades habitacionais com abertura para o exterior 

para fins de ventilação e iluminação. 
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9. Deve ter todos os banheiros privativos das unidades habitacionais com abertura direta para 

o exterior ou ventilação forçada través de duto. 

1O.Deve ter serviços básicos de abastecimento de água, energia elétrica, comunicações, 

esgoto e coleta da lixo. 

11.Deve ter elevadores para passageiros e para carga/serviço em prédio de quatro ou mais 

pavimentos, inclusive o térreo, ou conforme as posturas municipais. 

12. Deve ter equipamentos e/ou instalações contra incêndio aprovados pelo Corpo de 

Bombeiros local. 

13. Deve ter vestiários, sanitários e local próprio para refeições dos funcionários conforme 

legislação do órgão competente. 

14. Deve ter local próprio para preparo de refeições. 

15.Deve ter local próprio para guarda de bagagens e objetos de uso pessoal dos hóspedes. 

16. Deve possuir, no mínimo, corno mobiliário do quarto de dormir de todas as unidades 

habitacionais: cama, meios para guarda de roupas e objetos pessoais, mesa de cabeceira e 

cadeira. 

17. Deve possuir serviço diário de limpeza e arrumação das unidades habitacionais. 

18. Deve possuir serviço de fornecimento de produtos básicos de higiene. 

19. Deve possuir serviço de troca de roupas de cama e banho, no mínimo, duas vezes por 

semana. 

20. Deve possuir serviço de café da manhã. 

21. Deve manter as instalações permanentemente imunizadas contra insetos e roedores. 
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ANEXO 2 – Agenda 21 para a Indústria de Viagens e Turismo 
Fonte: WTTC, WTO (1995); Citados por Irving, 2002. 
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ANEXO 3 - Lista preliminar de indicadores obtidos nas publicações referenciadas e 

outras fontes 
(Adaptado de CINTRA, 2004, p. 103). 
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ANEXO 3 - Continua... 
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ANEXO 3 – Continua... 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A - Formulário de consulta 

 

CONSULTA SOBRE SUSTENTABILIDADE DOS HOTÉIS DE SELVA DA RMM E 

SEUS INDICADORES 

 

 

Esta consulta prende-se a uma pesquisa para elaboração de dissertação de mestrado em 
Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí, SC. 

Ficaria muito grato em receber sua atenção e sua resposta à mesma. 

Quanto maior a quantidade de respostas recebidas maior será a precisão dos resultados e a 

eficiência das propostas de sustentabilidade para os vossos empreendimentos pesquisados. 

Portanto solicito compreensão, disponibilidade e empenho em responder este questionário.   

Sinta-se à vontade para avaliar somente os itens que quiser. 

Obrigado, 
Raimundo Nonato Alves da Silva 
raimundo.nonato.silva@gmail.com 
 
Nome:______________________________________Função :________________ 

Empreendimento:____________________________________________________ 

 
 

Pergunta Hotel de Selva 

É estabelecido regras padrões da conduta dos usuários das trilhas? E 

também as mesmas dispostas em locais de fácil acesso e quais são 

elas? 

 

O hotel tem Licença de Operação (LO)?  

Houve um estudo de impacto ambiental?  

Exte (m) sinalização das trilhas em relação ao inicio e fim da mesma 

que possa valorizar ao turista apreciar o ambiente natural. 

 

O hotel possui manutenção das áreas de vegetação adjacentes a 

lagos, correntes perenes e intermitentes que servem como faixas 

filtrantes capazes de minimizar o escoamento de sedimentos e 

entulhos? 

 

As árvores do entorno do hotel são identificadas e tratadas 

adequadamente? 

 

A edificação obedece aos espaçamentos padrões levando em conta o 

crescimento da floresta? 

 

É Definido um estudo a capacidade de carga do entorno do hotel?  

Qual é o entorno do hotel?  

Quadro1: Questões sobre o planejamento do hotel 

Adaptado de MORAES (2008, p. 551) 

 

 

Pergunta Hotel de Selva 

O hotel faz uso de métodos de reciclagem de esgoto para fins não 

potáveis? ou seja  Tratamento de efluentes antes da descarga nos córregos 

e rios 

 

mailto:raimundo.nonato.silva@gmail.com
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Quadro2: Questões sobre os recursos energéticos e infraestrutura 

Adaptado de MORAES (2008, p. 552) 

 

Pergunta Hotel de Selva 

Existe algum requisito legal (legislação) que o hotel deve cumprir em 

relação ao meio ambiente? 

 

Existe um sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos? Latas, 

vidros, metais, plásticos e outros E Para onde são encaminhados? 

 

Existe um processo implantado e documentado baseado em algum 

Programa de certificação do Turismo Sustentável neste hotel? 

 

Existemprogramas de redução de resíduos sólidos ?  

Como é medido a balneabilidade do rio e igarapé do entorno  

Quadro 3:  Questões sobre o meio ambiente no entorno do hotel 

Adaptado de MORAES (2008, p. 553) 

 

Pergunta Hotel de Selva 

O empreendimento faz uso de boas praticas de sustentabilidade?  

Todos os colaboradores têm conhecimento sobre as boas praticas de 

sustentabilidade? Ou Existe um programa de educação ambiental 

para os colaboradores? 

 

Quais as medidas (práticas) adotadas pelo hotel para o meio 

ambiente?  

 

A empresa já fez uma avaliação de algumas despesas que geram 

impacto de ordem ambiental, como: Consumo de água, Energia 

elétrica, Insumos de escritórios, Despesas com materiais de limpeza, 

copa e Higiene. 

 

O hotel faz uso de indicadores de desempenho ambientais?  Ou 

mesmo outra prática 

 

Quadro 4:  Questões sobre a pratica da sustentabilidade ambiental no hotel 

Adaptado de MORAES (2008, p. 553) 

 

Pergunta Hotel de Selva 

Existe algum tipo de “SOS donativos” as comunidades próximas ao 

hotel. Donativos aos ribeirinhos doados pelos hóspedes? 

 

Investimento na comunidade local como, por exemplo, emprega pessoas do 

entorno?  
 

Utiliza alimentos produzidos na região – muitas vezes, orgânicos– 

para compor o cardápio do seu restaurante (A&B)? 

 

A Sustentabilidade está formalmente inserida na estratégia da sua 

empresa? 

 

Há algum incentivo por parte do Governo Municipal, Estadual ou 

mesmo Federal para a implantação de programas de certificação para 

o Turismo Sustentável? 

 

Em sua opinião um programa de certificação ou uso de indicadores 

de sustentabilidade iria trazer mais hospedes para este hotel através 

do marketing? 

 

A empresa possui um planejamento e/ou processo de avaliação da  

Qual é o tipo de energia utilizada no hotel?   

Qual é a Porcentagem de esgoto tratado?  

Existem de processos de reuso de água?  

São usadas fontes alternativas de energia?  

Existe controle do uso do gás (GLP)? Ou propano?  

Existe um controle de pragas domesticas neste hotel?  

É colocada alguma orientação aos hóspedes quanto ao tratamento do 

meio ambiente “lembrete ambiental”? 

 

Existe programa de redução de consumo de água potável?  

O hotel faz uso de tecnologia apropriada para o tratamento de 

resíduos orgânicos como compostagem as fossas sépticas ou 

reservatórios de biogás?  
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sustentabilidade periodicamente? 

Quadro 5:  Questões sócio ambientais e indicadores de sustentabilidade 

Adaptado de MORAES (2008, p. 554) 

Apêndice B– Respostas dos entrevistados – HS1 

 

ENTREVISTA COM OS GERENTES DOS HOTÉIS DE SELVA DA RMM  

 

Nome: Gabriel Bastos Função : Gerente Comercial / Operações 

Empreendimento: AMAZON VILLAGE JUNGLE LODGE– HS1 

 
Questões sobre o planejamento do hotel 

Pergunta Hotel de Selva 

É estabelecido regras padrões da conduta dos usuários das trilhas? E 

também as mesmas dispostas em locais de fácil acesso e quais são 

elas? 

Sim, temos placas indicativas dos 

procedimentos no hotel e nas trilhas. 

As mesmas ficam dispostas na área 

externa em frente das respectivas 

trilhas. 

O hotel tem Licença de Operação (LO) ? Não, nós ainda não temos Licença de 

Operação, já demos entrada na 

papelada toda no IPAAM. 

Houve um estudo de impacto ambiental? No inicio da operação não, porém 

para darmos entrada na L.O. no 

IPPAM foi necessário realizarmos 

este estudo. 

Exte (m) sinalização das trilhas em relação ao inicio e fim da mesma 

que possa valorizar ao turista apreciar o ambiente natural. 

Sim, como também o nome das 

mesmas e sua extensão com guias de 

concreto nas laterais para evitar o 

avanço da floresta nestas áreas. 

O hotel possui manutenção das áreas de vegetação adjacentes a 

lagos, correntes perenes e intermitentes que servem como faixas 

filtrantes capazes de minimizar o escoamento de sedimentos e 

entulhos? 

Não. 

As árvores do entorno do hotel são identificadas e tratadas 

adequadamente? 

Não são identificadas, porém 

cuidamos com adubo da floresta. 

A edificação obedece aos espaçamentos padrões levando em conta o 

crescimento da floresta? 

 

É Definido um estudo a capacidade de carga do entorno do hotel? Sim, a capacidade máxima do hotel é 

de 90 pessoas por dia incluindo os 

residentes. 

Qual é o entorno do hotel? Área de floresta nativa e o igarapé 

do puraquequara. 

 

 

 

 Questões sobre os recursos energéticos e infraestrutura 

Pergunta Hotel de Selva 

O hotel faz uso de métodos de reciclagem de esgoto para fins não 

potáveis? ou seja  Tratamento de efluentes antes da descarga nos córregos 

e rios 

Não, nós não possuímos uma ETR, 

pois não identificamos a real 

necessidade da mesma. 

Qual é o tipo de energia utilizada no hotel?  Baterias e GLP. 

Qual é a Porcentagem de esgoto tratado? Não tratamos os efluentes do 

empreendimento. 

Existem de processos de reuso de água? Não, não realizamos o tratamento 

para reuso da água. 

 

São usadas fontes alternativas de energia? 

 

Sim usamos o GLP para 
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Questões sobre o meio ambiente no entorno do hotel 

Pergunta Hotel de Selva 

Existe algum requisito legal (legislação) que o hotel deve cumprir em 

relação ao meio ambiente? 

Deveríamos ter a Licença de 

Operação que é o requisito legal. 

Existe um sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos? Latas, 

vidros, metais, plásticos e outros E Para onde são encaminhados? 

Sim, Realizamos a coleta seletiva em 

nosso hotel e enviamos 

semanalmente para Manaus através 

da Prefeitura Municipal de Manaus 

que realiza a coleta para o aterro. 

Existe um processo implantado e documentado baseado em algum 

Programa de certificação do Turismo Sustentável neste hotel? 

Não. 

Existem programas de redução de resíduos sólidos ? Não. 

Como é medido a balneabilidade do rio e igarapé do entorno Nós não realizamos esta medição. 

 

  Questões sobre a pratica da sustentabilidade ambiental no hotel 

Pergunta Hotel de Selva 

O empreendimento faz uso de boas praticas de sustentabilidade? Acreditamos que sim.  

-Realizamos a coleta seletiva;  

-Todos os dejetos dos banheiros são 

encaminhados as fossas sépticas 

individuais por apartamento; 

Todos os colaboradores têm conhecimento sobre as boas praticas de 

sustentabilidade? Ou Existe um programa de educação ambiental 

para os colaboradores? 

Sim, temos treinamento de 

preservação do meio ambiente. 

Quais as medidas (práticas) adotadas pelo hotel para o meio 

ambiente?  

Coleta seletiva, Treinamento dos 

colaboradores em praticas 

ambientais e uso de energia 

renovável exceto o GLP.. 

A empresa já fez uma avaliação de algumas despesas que geram 

impacto de ordem ambiental, como: Consumo de água, Energia 

elétrica, Insumos de escritórios, Despesas com materiais de limpeza, 

copa e Higiene. 

Não realizamos. 

O hotel faz uso de indicadores de desempenho ambientais?  Ou 

mesmo outra prática 

Não temos. 

 

 

 

funcionamento das geladeiras e nos 

apartamentos a energia é oriunda de 

conjuntos de baterias. 

Não utilizamos energia elétrica 

contratada. 

Existe controle do uso do gás (GLP)? Ou propano? Não, utilizamos o GLP em botijas de 

13 kg para uso alternativo de energia 

elétrica nas geladeiras, fogõese 

candeeiros para iluminação externa. 

Existe um controle de pragas domesticas neste hotel? Sim, trimestralmente uma empresa de 

Manaus vem e realiza 

É colocada alguma orientação aos hóspedes quanto ao tratamento do 

meio ambiente “lembrete ambiental”? 

Não. 

Existe programa de redução de consumo de água potável? Temos um poço artesiano que 

alimenta os banheiros e a cozinha. 

Toda a água potável para consumo 

dos hospedes é oriunda de Manaus e 

vem fracionada em garrafadas e 

galões. 

O hotel faz uso de tecnologia apropriada para o tratamento de 

resíduos orgânicos como compostagem as fossas sépticas ou 

reservatórios de biogás?  

Não. 
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Questões socioambientais e indicadores de sustentabilidade 

Pergunta Hotel de Selva 

Existe algum tipo de “SOS donativos” as comunidades próximas ao 

hotel. Donativos aos ribeirinhos doados pelos hóspedes? 

Não realizamos esta pratica 

Investimento na comunidade local como, por exemplo, emprega pessoas do 

entorno?  
Sim, temos poucas pessoas (2) da 

comunidade próxima 

Utiliza alimentos produzidos na região – muitas vezes, orgânicos– 

para compor o cardápio do seu restaurante (A&B)? 

Não, tudo trazemos de Manaus.  

A Sustentabilidade está formalmente inserida na estratégia da sua 

empresa? 

 

Há algum incentivo por parte do Governo Municipal, Estadual ou 

mesmo Federal para a implantação de programas de certificação para 

o Turismo Sustentável? 

Não, existe este tipo de ajuda. 

Em sua opinião um programa de certificação ou uso de indicadores 

de sustentabilidade iria trazer mais hospedes para este hotel através 

do marketing? 

Sim, com certeza seria uma ótima 

oportunidade para o nosso 

crescimento.  

A empresa possui um planejamento e/ou processo de avaliação da 

sustentabilidade periodicamente? 

Não, utilizamos nenhum processo 

desse tipo. 
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Apêndice C – Respostas dos entrevistados – HS2 

 

ENTREVISTA COM OS GERENTESDOS HOTÉIS DE SELVA DA RMM  

 

Nome: Manuel Shayb                  Função: Gerente Comercial / Operações 

Empreendimento: AMAZON JUNGLE PALACE–  HS2 

 
Questões sobre o planejamento do hotel 

Pergunta Hotel de Selva 

É estabelecido regras padrões da conduta dos usuários das trilhas? E 

também as mesmas dispostas em locais de fácil acesso e quais são 

elas? 

Sim, estas informações são 

repassadas aos hospedes pelos guias 

e também por folders explicativos. 

O hotel tem Licença de Operação (LO) ?  

Houve um estudo de impacto ambiental? Sim, quando viemos pra cá em 2008. 

Pois esta área é uma RDS. 

Exte (m) sinalização das trilhas em relação ao inicio e fim da mesma 

que possa valorizar ao turista apreciar o ambiente natural. 

Sim é sinalizada. 

O hotel possui manutenção das áreas de vegetação adjacentes a 

lagos, correntes perenes e intermitentes que servem como faixas 

filtrantes capazes de minimizar o escoamento de sedimentos e 

entulhos? 

Não. 

As árvores do entorno do hotel são identificadas e tratadas 

adequadamente? 

Não. 

A edificação obedece aos espaçamentos padrões levando em conta o 

crescimento da floresta? 

Sim. 

É Definido um estudo a capacidade de carga do entorno do hotel?  

Qual é o entorno do hotel? A própria RDS. Floresta e o rio 

negro 

 

 Questões sobre os recursos energéticos e infraestrutura 

Pergunta Hotel de Selva 

O hotel faz uso de métodos de reciclagem de esgoto para fins não 

potáveis? ou seja  Tratamento de efluentes antes da descarga nos córregos 

e rios 

Nós temos uma estação tratamento. 

que após o tratamento que 

retornamos a  água para o rio com 

96% de pureza. Porém, não usamos 

esta água para nosso consumo. 

Qual é o tipo de energia utilizada no hotel?  Geradores a base de diesel, a gente 

controla pelo consumo do diesel e 

solar. 

 

Qual é a Porcentagem de esgoto tratado? 96% de água pura. Conforme atesta 

o controle bimestral realizado por 

um laboratório externo. 

Existem de processos de reuso de água? Nós temos uma estação tratamento. 

que após o tratamento que 

retornamos a  água para o rio com 

96% de pureza. 

São usadas fontes alternativas de energia? 
Sim, solar. Para a iluminação dos 

corredores externos das torres. 

Existe controle do uso do gás (GLP)? Ou propano? Sim. 

Existe um controle de pragas domesticas neste hotel? Sim, é realizada por uma empresa 

com sede em Manaus. 

É colocada alguma orientação aos hóspedes quanto ao tratamento do 

meio ambiente “lembrete ambiental”? 

Sim, Eles recebem nos folders que as 

informações e, nas caminhadas eles 
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Questões sobre o meio ambiente no entorno do hotel 

Pergunta Hotel de Selva 

Existe algum requisito legal (legislação) que o hotel deve cumprir em 

relação ao meio ambiente? 

Sim. Temos que ter a LO. E nós a 

temos. 

Existe um sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos? Latas, 

vidros, metais, plásticos e outros E Para onde são encaminhados? 

Sim, temos uma sistemática de coleta 

seletiva dos resíduos sólidos e depois 

os resíduos são encaminhados pra 

Manaus.  Em relação a destinação, a 

gente tem uma empresa em Manaus 

que recebe esses resíduos pra 

destinação. E Aí a gente divide por 

empresa em função do segmento. 

Assim, óleo queimado, por exemplo, 

eu tenho uma empresa especializada 

que ele vai pegar esse óleo queimado 

e vai dar destino. O lixo reciclado, o 

lixo molhado, então é assim. Existe 

as empresas até certificadas para as 

devidas destinações. Precisamos que 

as mesmas sejam certificadas, pois 

temos que enviar os resultados desta 

coleta e destinação através laudo para 

o IPAAM para mantermos a nossa 

licença de operação. 

Existe um processo implantado e documentado baseado em algum 

Programa de certificação do Turismo Sustentável neste hotel? 

Não Somente boas praticas. 

Existem programas de redução de resíduos sólidos ? Não 

Como é medido a balneabilidade do rio e igarapé do entorno Nós não medimos. 

 

  Questões sobre as pratica da sustentabilidade ambiental no hotel 

Pergunta Hotel de Selva 

O empreendimento faz uso de boas praticas de sustentabilidade? Acreditamos que sim, porém 

percebemos que ainda estamos longe 

de sermos sustentável 

ambientalmente. 

recebem as instruções dos guias. 

Quando ele vai fazer trilha, eles têm 

que levar os sacos conforme os 

procedimentos de recolhimento de 

resíduos que possa produzir no 

caminho. 

Existe programa de redução de consumo de água potável? Nós não temos. 

O hotel faz uso de tecnologia apropriada para o tratamento de 

resíduos orgânicos como compostagem as fossas sépticas ou 

reservatórios de biogás?  

Temos estação de tratamento de 

esgoto e resíduos orgânicos. Não 

utilizamos esta pratica de fossas 

sépticas. 
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Todos os colaboradores têm conhecimento sobre as boas praticas de 

sustentabilidade? Ou Existe um programa de educação ambiental 

para os colaboradores? 

Sim, tem treinamento ambiental. 

Semanalmente a gente tem um 

profissional que vem, faz as 

palestras, e ele faz o 

acompanhamento, mas não somente 

dos colaboradores, inclusive do 

pessoal da comunidade que trabalha 

com a gente aqui, o pessoal da 

comunidade que moram aqui 

também.  

 

Quais as medidas (práticas) adotadas pelo hotel para o meio 

ambiente?  

Inclusive a gente tem projetos que já 

desenvolve, já desenvolveu umas 

duas ou três vezes no ano passado 

junto com a Uninorte... limpeza de 

praia, esses projetos assim... no 

Tupé, recolhimento de material, 

essas coisa toda. 

 

A empresa já fez uma avaliação de algumas despesas que geram 

impacto de ordem ambiental, como: Consumo de água, Energia 

elétrica, Insumos de escritórios, Despesas com materiais de limpeza, 

copa e Higiene. 

Não. 

O hotel faz uso de indicadores de desempenho ambientais?  Ou 

mesmo outra prática 

Somente algumas praticas: 

tratamento do esgoto para reuso da 

agua, coleta seletiva dos resíduos 

sólidos.  

 

 

 

Questões socioambientais e indicadores de sustentabilidade 

Pergunta Hotel de Selva 

Existe algum tipo de “SOS donativos” as comunidades próximas ao 

hotel. Donativos aos ribeirinhos doados pelos hóspedes? 

Não, não temos. 

Investimento na comunidade local como, por exemplo, emprega pessoas do 

entorno?  
Sim, empregamos 02( duas) pessoas. 

E temos 03 (três) projetos 

incentivados pela empresa: 1) casas 

de farinha comunitárias; 2) 

transporte escolar para as crianças 

na comunidade e; 3) oficina de 

artesanato pra comunidade também 

 

Utiliza alimentos produzidos na região – muitas vezes, orgânicos– 

para compor o cardápio do seu restaurante (A&B)? 

Não. Trazemos tudo de Manaus. 

A Sustentabilidade está formalmente inserida na estratégia da sua 

empresa? 

Não. Falta ser inserida. 

Há algum incentivo por parte do Governo Municipal, Estadual ou 

mesmo Federal para a implantação de programas de certificação para 

o Turismo Sustentável? 

Não tem nenhum vínculo, ao 

contrário, a gente briga muito com 

eles pra gente conseguir manter as 

coisas funcionando 

Em sua opinião um programa de certificação ou uso de indicadores 

de sustentabilidade iria trazer mais hospedes para este hotel através 

do marketing? 

Com certeza. Todo o nosso, todo o 

nosso, o projeto comercial, toda a 

nossa linha de projeto é alicerçado 

sobre a questão meio ambiental, ou 

seja, a gente vende a imagem. Então, 

se a gente vende isso (hotel) como 

marketing, eu não imagino isso aqui 

com nenhuma floresta ao meu redor. 

Se eu não manter hotel funcionando 

corretamente  eu não vou ter  no 
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futuro. Então assim, é uma questão 

de sobrevivência, então eu acho que 

a filosofia da empresa.É preservar a 

natureza ao redor do hotel pra 

sobreviver. Não é questão de ser 

bonzinho ou ser mauzinho , é questão 

mesmo de sobrevivência 

 

 

A empresa possui um planejamento e/ou processo de avaliação da 

sustentabilidade periodicamente? 

 

Não, não temos. Fazemos reunião de 

planejamento. Mas não, nesse 

assunto não é discutido. 

Apêndice D – Respostas dos entrevistados – HS3 

 

ENTREVISTA COM OS GERENTESDOS HOTÉIS DE SELVA DA RMM  

 

Nome: Marco Barbosa              Função: Gerente Comercial / Operações 

Empreendimento: AMAZON GEO– HS3 

 
Questões sobre o planejamento do hotel 

Pergunta Hotel de Selva 

É estabelecido regras padrões da conduta dos usuários das trilhas? E 

também as mesmas dispostas em locais de fácil acesso e quais são 

elas? 

Sim, através dos guias que comando 

as visitações nas trilhas e outros 

locais. 

O hotel tem Licença de Operação (LO) ? Não temos a LO. Estamos em 

processo. 

Houve um estudo de impacto ambiental? Sim foi realizado para podermos dar 

entrada na documentação para a 

obtenção da LO no IPAAM. 

Exte (m) sinalização das trilhas em relação ao inicio e fim da mesma 

que possa valorizar ao turista apreciar o ambiente natural. 

Sim, todas são mapeadas. 

O hotel possui manutenção das áreas de vegetação adjacentes a 

lagos, correntes perenes e intermitentes que servem como faixas 

filtrantes capazes de minimizar o escoamento de sedimentos e 

entulhos? 

Não há penetração na floresta 

somente fazemos a manutenção da 

área. 

As árvores do entorno do hotel são identificadas e tratadas 

adequadamente? 

Não identificamos as arvores em 

relação a tratamento usamos o adubo 

da floresta. 

A edificação obedece aos espaçamentos padrões levando em conta o 

crescimento da floresta? 

Sim. 

É Definido um estudo a capacidade de carga do entorno do hotel? Sim. Temos uma capacidade para 

não mais que 150 pessoas por dia 

incluindo os colaboradores. 

Qual é o entorno do hotel? A floresta e o rio 

 

 

 Questões sobre os recursos energéticos e infraestrutura 

Pergunta Hotel de Selva 

O hotel faz uso de métodos de reciclagem de esgoto para fins não 

potáveis? ou seja  Tratamento de efluentes antes da descarga nos córregos 

e rios 

Sim, temos uma estação de 

tratamento que despeja no rio a água 

já tratada. 

Qual é o tipo de energia utilizada no hotel?  Energia por gerador de luz por óleo 

diesel. 

Qual é a Porcentagem de esgoto tratado? 96% de pureza. 

Existem de processos de reuso de água? Não reutilizamos a água. A água 

para os banheiros e cozinha vem do 
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Questões sobre o meio ambiente no entorno do hotel 

Pergunta Hotel de Selva 

Existe algum requisito legal (legislação) que o hotel deve cumprir em 

relação ao meio ambiente? 

Habilitação pela L.O. 

Existe um sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos? Latas, 

vidros, metais, plásticos e outros E Para onde são encaminhados? 

Sim. Temos uma coleta seletiva 

destes materiais e os mesmos são 

destinados para aterro emManaus 

pela Prefeitura Municipal de Manaus. 

Existe um processo implantado e documentado baseado em algum 

Programa de certificação do Turismo Sustentável neste hotel? 

Não. Desconhecemos. 

Existem programas de redução de resíduos sólidos ? Não. 

Como é medido a balneabilidade do rio e igarapé do entorno Não realizamos esta medição e não 

fazemos as análises. 

 

  Questões sobre a pratica da sustentabilidade ambiental no hotel 

Pergunta Hotel de Selva 

O empreendimento faz uso de boas praticas de sustentabilidade? Sim, algumas boas praticas.  

Todos os colaboradores têm conhecimento sobre as boas praticas de 

sustentabilidade? Ou Existe um programa de educação ambiental 

para os colaboradores? 

Realizamos treinamento 

periodicamente sobre o uso do meio 

ambiente. 

Quais as medidas (práticas) adotadas pelo hotel para o meio 

ambiente?  

Tratamento dos resíduos sólidos e 

líquidos. 

A empresa já fez uma avaliação de algumas despesas que geram 

impacto de ordem ambiental, como: Consumo de água, Energia 

elétrica, Insumos de escritórios, Despesas com materiais de limpeza, 

copa e Higiene. 

Não nos interessam sobre este 

Assunto neste momento. 

O hotel faz uso de indicadores de desempenho ambientais?  Ou 

mesmo outra prática 

Não temos controle algum. 

 

 

 

Questões socioambientais e indicadores de sustentabilidade 

Pergunta Hotel de Selva 

Existe algum tipo de “SOS donativos” as comunidades próximas ao 

hotel. Donativos aos ribeirinhos doados pelos hóspedes? 

Feira de artesanato da comunidade 

Investimento na comunidade local como, por exemplo, emprega pessoas do 

entorno?  
Sim empregamos 2 (dois) 

colaboradores. 

Utiliza alimentos produzidos na região – muitas vezes, orgânicos – 

para compor o cardápio do seu restaurante (A&B)? 

Sim, temos um projeto chamado 

tanque dos reis para a criação de 

peixes – tambaqui em cativeiro. 

A Sustentabilidade está formalmente inserida na estratégia da sua 

empresa? 

Não. 

Há algum incentivo por parte do Governo Municipal, Estadual ou 

mesmo Federal para a implantação de programas de certificação para 

o Turismo Sustentável? 

Não, isso não existe para a hotelaria 

de selva. 

Em sua opinião um programa de certificação ou uso de indicadores Sim, isso seria uma excelente forma 

poço artesiano 

 

São usadas fontes alternativas de energia? 

Não. 

Existe controle do uso do gás (GLP)? Ou propano? Não. 

Existe um controle de pragas domesticas neste hotel? Sim. Temos uma empresa contratada 

em Manaus que periodicamente faz 

esse serviço. 

É colocada alguma orientação aos hóspedes quanto ao tratamento do 

meio ambiente “lembrete ambiental”? 

Não. Somente no momento das visitas 

externas (verbal) 

Existe programa de redução de consumo de água potável? Não. 

O hotel faz uso de tecnologia apropriada para o tratamento de 

resíduos orgânicos como compostagem as fossas sépticas ou 

reservatórios de biogás?  

Não. 
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de sustentabilidade iria trazer mais hospedes para este hotel através 

do marketing? 

de captação de hospedes para o nosso 

negócio. 

A empresa possui um planejamento e/ou processo de avaliação da 

sustentabilidade periodicamente? 

Não temos. 

 

 

 

Apêndice E – Respostas dos entrevistados – HS4 

 

ENTREVISTA COM OS GERENTESDOS HOTÉIS DE SELVA DA RMM  

 

Nome: Bello Silfran              Função: Diretor Comercial / Operações 

Empreendimento: ARIAÚ AMAZON TOWERS–  HS4 

 
 
 
Questões sobre o planejamento do hotel 

Pergunta Hotel de Selva 

É estabelecido regras padrões da conduta dos usuários das trilhas? E 

também as mesmas dispostas em locais de fácil acesso e quais são 

elas? 

Certamente, nos temos o IBAMA e 

ele é um órgão regulamentador e é 

punitivo então toda a a fauna e a 

flora ela merece uma conduta 

extremamente respeitosa pra que não 

haja um déficit muito grande, se 

houver uma inadimplência, então é 

necessário nos cumprimos 

atualmente um TAC (Termo d 

Ajustamento de Conduta) e nos 

enquadra dentro de muitas 

formalidades, uma dessas é de nós 

estarmos realmente educando as 

pessoas que aqui vem avisando a eles 

ou então deixando bem claro, não 

permitindo que eles alimentem os 

animais silvestres, porque essa é uma 

área de rica biodiversidade e que ela 

tem o seu livre habitat ela não 

precisa ter um interferência humana, 

que já tem, pra que seja alimentada 

ou ate mesmo de uma própria trilha 

onde ele não precisa quebrar aquela 

arvore, aquele ramo pra fazer dessa 

pratica de conhecimento uma 

dinâmica que vai estar 

constantemente prejudicando, 

deixando marcas naquela área, então 

ele tem que ser muito alusivo.  

Em relação ao acesso, precisamos 

melhorar com uma maior divulgação. 

O hotel tem Licença de Operação (LO) ? Sim temos a L.O. 

Houve um estudo de impacto ambiental? Para retirarmos a LO foi necessário, 

porém há 20 anos não havia ainda 

estes termos de “impacto ambiental”, 

então posso te dizer que não houve 
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este estudo na época. 

Exte (m) sinalização das trilhas em relação ao inicio e fim da mesma 

que possa valorizar ao turista apreciar o ambiente natural. 

Não, eu não tenho, ate mesmo porque 

é muito pouco o tempo que eu tenho 

de gestão pra fazer tudo isso mas 

certamente eu chegarei lá a ponto de 

nos chegarmos a muitas praticas 

sendo feitas, são trabalhadas e que 

hoje até mesmo o conceito do 

Ariaúele é muito positivo, uma matriz 

boa e que ela não é mostrada dentro 

de um calendário propicio pra que 

sirva de exemplo 

O hotel possui manutenção das áreas de vegetação adjacentes a 

lagos, correntes perenes e intermitentes que servem como faixas 

filtrantes capazes de minimizar o escoamento de sedimentos e 

entulhos? 

Ela vai crescer total e muitas das 

vezes por essa pratica você percebe 

que o hotel, pra se recompor o meio 

ambiente que foi degradado é preciso 

você ter vinte, trinta anos no mínimo 

pra ter uma arvore frondosa dessas 

realmente nativas e você percebe que 

em torno do hotel todo, aí foi uma 

devastação pra se fazer tudo isso, 

mas você percebe que tem arvores 

tão frondosas que já cobrem algumas 

áreas, então pra você perceber que 

não tem essa agressão aparente.   

As árvores do entorno do hotel são identificadas e tratadas 

adequadamente? 

Ainda não 

A edificação obedece aos espaçamentos padrões levando em conta o 

crescimento da floresta? 

Não. 

É Definido um estudo a capacidade de carga do entorno do hotel? Temos capacidade pra atender três 

mil e oitocentas pessoas ao mês. 

Qual é o entorno do hotel? A florestaRDS e o Rio Negro. 

 

 

 Questões sobre os recursos energéticos e infraestrutura 

Pergunta Hotel de Selva 

O hotel faz uso de métodos de reciclagem de esgoto para fins não 

potáveis? ou seja  Tratamento de efluentes antes da descarga nos córregos 

e rios 

Temos e já estamos usando a cinco 

anos, eu acredito, ou mais já 

totalmente.  

 

Qual é o tipo de energia utilizada no hotel?  Estamos há 10 anos utilizando a 

energia elétrica (contratada) vinda 

da cidade de Iranduba, porém temos 

geradores a diesel de forma 

estratégica. 

 

Qual é a Porcentagem de esgoto tratado? Acredito que seja 96% da água após 

o tratamento 

Existem de processos de reuso de água? Nós limpamos a água servida depois 

nos a despejamos limpa no rio, 

porém não utilizamos esta água, pois 

usamos poço artesiano. 

 

São usadas fontes alternativas de energia? 

Não. Já foi feito um estudo, já foi 

tentado em uma torre, através de 

painéis solares, mas ela não foi 

levada adiante pelo gestor anterior. 
 

Existe controle do uso do gás (GLP)? Ou propano? Não. 

Existe um controle de pragas domesticas neste hotel? Sim, totalmente uma empresa de 



122 

 

 

 

Questões sobre o meio ambiente no entorno do hotel 

Pergunta Hotel de Selva 

Existe algum requisito legal (legislação) que o hotel deve cumprir em 

relação ao meio ambiente? 

Licença de Operação do IPAAM. 

Existe um sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos? Latas, 

vidros, metais, plásticos e outros E Para onde são encaminhados? 

Sim, realizamos a coleta seletiva dos 

materiais sólidos e semanalmente 

enviamos para o aterro sanitário em 

Manaus. 

Existe um processo implantado e documentado baseado em algum 

Programa de certificação do Turismo Sustentável neste hotel? 

Não. 

Existem programas de redução de resíduos sólidos ? Não. 

Como é medido a balneabilidade do rio e igarapé do entorno Nós não medimos. Mais acredito que 

a água não esta contaminada, pois ela 

é corrente. 

 

  Questões sobre a pratica da sustentabilidade ambiental no hotel 

Pergunta Hotel de Selva 

O empreendimento faz uso de boas praticas de sustentabilidade? Parte sim e parte em evolução 

Todos os colaboradores têm conhecimento sobre as boas praticas de 

sustentabilidade? Ou Existe um programa de educação ambiental 

para os colaboradores? 

Mensalmente nos temos tanto o 

IBAMA fazendo palestras não só 

aqui, quando ele faz palestra aqui, 

ele aproveita todas as comunidades e 

vem aqui ter as palestras, o Marcelo 

que é o IBAMA ele sempre junta 40 

ou 50 pessoas onde já estão as outras 

pessoas da comunidade e é servido 

um coffee-break, e são quatro ou 

cinco horas de atividades e acima de 

tudo eles lancham, jantam e pegam 

toda a nossa base pra dar um suporte 

técnico pra que eles possa 

operacionalizar.  

 

Quais as medidas (práticas) adotadas pelo hotel para o meio 

ambiente?  

acima de tudo, você ter guias 

treinados que eles possam melhor 

conduzir esses clientes pra ter 

mobilidade dentro da selva saber se 

comportar e não agredir o meio 

Manaus vem mensalmente aqui no 

empreendimento para realizar 

prevenção dessas pragas urbanas 

evitando problemas com o meio 

ambiente. 

É colocada alguma orientação aos hóspedes quanto ao tratamento do 

meio ambiente “lembrete ambiental”? 

Nos realizamos um trabalho de 

conscientização dentro dos 

apartamentos para que o hospede ele 

possa utilizar menos, ate mesmo o 

uso de enxoval, mesmo não sendo 

lavado aqui, vindo da cidade, mas 

mesmo assim ele reduz muito devido 

a essa conscientização que tem 

interna que já existe dentro dos 

quartos (uma pequena placa de 

informação). 

Existe programa de redução de consumo de água potável? Não. 

O hotel faz uso de tecnologia apropriada para o tratamento de 

resíduos orgânicos como compostagem as fossas sépticas ou 

reservatórios de biogás?  

Não.  
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ambiente, isso é fundamental, essas 

praticas nos automaticamente 

cumprimos quando cada cliente não 

pode sair se não for acompanhado 

com um guia, por si só também a 

nossa facilidade de ter esses órgãos 

que nos orientam pra melhor nos 

termos uma gestão segura dentro do 

que nos fazemos, o IBAMA, o 

Instituto Anahata (bototerapia) 

sempre eles estão aqui com a gente, 

sempre nos visitando, monitorando 

pra que a gente realmente faça um 

bom trabalho 

 

A empresa já fez uma avaliação de algumas despesas que geram 

impacto de ordem ambiental, como: Consumo de água, Energia 

elétrica, Insumos de escritórios, Despesas com materiais de limpeza, 

copa e Higiene. 

Não ainda não fizemos estas coisas. 

O hotel faz uso de indicadores de desempenho ambientais?  Ou 

mesmo outra prática 

Não. Ainda não. E esse é um grande 

problema porque nos temos acima de 

tudo que ter uma pessoa específica 

que eu possa formar acima de tudo 

como se tem dentro de uma fabrica, 

de uma empresa uma equipe de 

monitoria pra ter todos esses 

indicadores e ter isso bem claro, que 

é fundamental, não adianta eu 

praticar eu preciso ter alguém pra 

monitorar, inclusive já estamos 30 a 

50 dias sem nenhum acidente, 

estamos cumprindo todos os acordos 

ambientais e estar regularizado a 

água potável, tem que existir 

indicadores de performance. 

 

 

 

 

Questões socioambientais e indicadores de sustentabilidade 

Pergunta Hotel de Selva 

Existe algum tipo de “SOS donativos” as comunidades próximas ao 

hotel. Donativos aos ribeirinhos doados pelos hóspedes? 

Existe a própria atividade eco 

turística que nos fazemos, quando 

nos levamos. Fazemos uma atividade, 

por exemplo, com a comunidade de 

são Tomé, esse cliente quando ele vai 

visitar lá, ele deixa acima de tudo 

valores específicos na visita, ele 

paga, ele consume, ele almoça lá e 

isso tudo gera riqueza. Quando nos 

levamos clientes as tribos indígenas 

nos pagamos pela visita, porque tem 

ritual e temos um acordo com eles 

que parte desses valores são pagos 

pra eles. 
 

Investimento na comunidade local como, por exemplo, emprega pessoas do 

entorno?  
Sim a maioria são das comunidades 

próximas do hotel. 

Utiliza alimentos produzidos na região – muitas vezes, orgânicos– 

para compor o cardápio do seu restaurante (A&B)? 

Não. 
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A Sustentabilidade está formalmente inserida na estratégia da sua 

empresa? 

Não como deveria desde o presidente 

até o nível mais baixo. Acredito que 

isso é muito importante para todos 

nós. 

Há algum incentivo por parte do Governo Municipal, Estadual ou 

mesmo Federal para a implantação de programas de certificação para 

o Turismo Sustentável? 

Não, os custos oriundos da pratica 

do turismo que nos pagamos é o 

mesmo que se paga numa hotelaria 

urbana. Você tem as mesmas taxas, 

os mesmos encargos e os insumos 

também são muito caros e isso não é 

posta desde a água que nos trazemos 

toda uma logística, isso não é 

acrescentado, não é diminuído, não 

existe um contra ponto de retorno. 

Mesmo que eu pague os insumos que 

eu pago desta área aqui, tu lá na 

cidade no teu conforto tu paga e isso 

não é justo. 

 

Em sua opinião um programa de certificação ou uso de indicadores 

de sustentabilidade iria trazer mais hospedes para este hotel através 

do marketing? 

Não é que seja necessidade, é que 

nos almejamos sempre um espelho do 

melhor e temos a certificação como 

algo mais seguro ate mesmo pra você 

escolher lugares exatos pra que 

melhor posa você direcionar-se. Mas 

a Amazônia é um local muito 

estudado, muito a ser difundido e 

outra pra nos chegarmos num 

certificado tem que existir um real 

propósito do que o empreendedor 

está fazendo dentro da Amazônia. 

Tem que existir melhor parceria 

dentro das relações de políticas 

publicas e as devidas empresas pra 

que ela possa fazer esse novo 

conceito, porque não é fácil é um selo 

exato, um selo novo que ele vai ser 

uma matriz nova, não é outras que é 

só copiar e colar. 

A empresa possui um planejamento e/ou processo de avaliação da 

sustentabilidade periodicamente? 

Não  
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Apêndice F – Respostas dos entrevistados – ESTATÍSTICO DA AMAZONASTUR 

 

ENTREVISTA COM ESTATÍSTICO DA AMAZONASTUR  

 

Nome: Francisco Silva              Função: Estatístico Chefe  

Instituição: AMAZONASTUR 

 
 
 
Questões sobre o planejamento do hotel 

Pergunta AMAZONASTUR 

É estabelecido regras padrões da conduta dos usuários das trilhas? E 

também as mesmas dispostas em locais de fácil acesso e quais são 

elas? 

O nós não definimos regras para 

estes termos. Acredito que o outros 

órgãos do governo como IBAMA ou 

IPAAM ou mesmos o mistério do 

Turismo através da EMBRATUR. 

Os hotéis devem ter Licença de Operação (LO)? Sim  

Há necessidade de estudo de impacto ambiental? Sim, esta é uma regra necessária 

atualmente  

Exte (m) sinalização das trilhas em relação ao inicio e fim da mesma 

que possa valorizar ao turista apreciar o ambiente natural. 

Acredito que sim. 

Os hotéis possuem manutenção das áreas de vegetação adjacentes a 

lagos, correntes perenes e intermitentes que servem como faixas 

filtrantes capazes de minimizar o escoamento de sedimentos e 

entulhos? 

Acredito que sim.  

As árvores do entorno do hotel são identificadas e tratadas 

adequadamente? 

Alguns usam esta prática. 

As edificações obedecem aos espaçamentos padrões levando em 

conta o crescimento da floresta? 

Não. 

É Definido um estudo a capacidade de carga do entorno do hotel? É obrigatório, porém alguns não 

seguem esta regra. 

 

 

 Questões sobre os recursos energéticos e infraestrutura 

Pergunta AMAZONASTUR 

Os hotéis fazem uso de métodos de reciclagem de esgoto para fins 

não potáveis? Ou seja, Tratamento de efluentes antes da descarga nos 

córregos e rios.   

Todos os hotéis deveriam realizar 

este tipo de metodologia e serem 

cobrados pelos órgãos do governo 

Estadual e  Federal. 

 

Qual é o tipo de energia utilizada no hotel?  N/A 

 

Qual é a Porcentagem de esgoto tratado? Pela legislação deveriam todos 

empreendimentos hoteleiros tratarem 

a água que usam e depois jogam nos 
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Questões sobre o meio ambiente no entorno do hotel 

Pergunta AMAZONASTUR 

Existe algum requisito legal (legislação) que o hotel deve cumprir em 

relação ao meio ambiente? 

Sim, a Licença de Operação do 

IPAAM. 

Existe um sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos? Latas, 

vidros, metais, plásticos e outros E Para onde são encaminhados? 

Sim, a coleta seletiva dos materiais 

sólidos devem ser recolhidos e 

enviados ao aterro sanitário em 

Manaus. 

Existe um processo implantado e documentado baseado em algum 

Programa de certificação do Turismo Sustentável neste hotel? 

N/A 

Existem programas de redução de resíduos sólidos? Acreditados que sim, pois há em 

todos os hotéis uma preocupação com 

o meio ambiente 

Como é medido a balneabilidade do rio e igarapé do entorno Sabemos que alguns monitoram com 

análises microbiológicas do entorno 

dos hotéis de selva. 

 

  Questões sobre a prática da sustentabilidade ambiental no hotel 

Pergunta AMAZONASTUR 

Os empreendimentos fazem uso de boas praticas de sustentabilidade? Acreditamos alguns  sim e outros 

estão no caminho. 

Todos os colaboradores têm conhecimento sobre as boas praticas de 

sustentabilidade? Ou Existe um programa de educação ambiental 

para os colaboradores? 

Com certeza a maioria dos 

empreendimentos tem programa de 

orientação de orientação para os 

seus colaboradores e também para os 

novos. 

 

Quais as medidas (práticas) adotadas pelo hotel para o meio 

ambiente?  

N/A 

 

A empresa já fez uma avaliação de algumas despesas que geram 

impacto de ordem ambiental, como: Consumo de água, Energia 

elétrica, Insumos de escritórios, Despesas com materiais de limpeza, 

copa e Higiene. 

N/A. 

Os hotéis fazem uso de indicadores de desempenho ambientais?  Ou 

mesmo outra prática 

Em relação a este questionamento 

alguns fazem uso, mais não uma 

rios e igarapés. 

Existem de processos de reuso de água? Sim e também legislação para isso. 

 

São usadas fontes alternativas de energia? 

Em nossos arquivos não consta esta 

informação, sabemos que alguns 

empreendimentos fazem uso destes 

meios. 
 

Existe controle do uso do gás (GLP)? Ou propano? Não temos informações sobre este 

assunto. 

Existe um controle de pragas domesticas neste hotel? Sim, totalmente obrigatório nos 

hotéis brasileiros e neste caso muito 

mais, pois estes hotéis estão dentro 

da selva. 

É colocada alguma orientação aos hóspedes quanto ao tratamento do 

meio ambiente “lembrete ambiental”? 

Os hotéis na sua maioria usam este 

expediente nos seus processos 

Existe programa de redução de consumo de água potável? É quase obrigatório o uso, pois em 

todo o planeta estamos imbuídos 

neste programa de redução do 

consumo de água potável. 

O hotel faz uso de tecnologia apropriada para o tratamento de 

resíduos orgânicos como compostagem as fossas sépticas ou 

reservatórios de biogás?  

N/A 
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forma cientifica é ainda muito 

amadora. 

 

 

 

Questões socioambientais e indicadores de sustentabilidade 

Pergunta AMAZONASTUR 

Existe algum tipo de “SOS donativos” as comunidades próximas ao 

hotel. Donativos aos ribeirinhos doados pelos hóspedes? 

Na minha opinião existe pequenos 

lampejos neste sentido para os 

ribeirinhos que moram e vivem no 

entorno do hotel. 

Investimento na comunidade local como, por exemplo, emprega 

pessoas do entorno?  

Sim a maioria são das comunidades 

próximas do hotel. 

Utiliza alimentos produzidos na região – muitas vezes, orgânicos– 

para compor o cardápio do seu restaurante (A&B)? 

Sim. Porém, na sua maioria 

A Sustentabilidade está formalmente inserida na estratégia das 

empresas? 

Não esta inserida em todos os níveis 

das organizações, talvez algumas. 

Há algum incentivo por parte do Governo Municipal, Estadual ou 

mesmo Federal para a implantação de programas de certificação para 

o Turismo Sustentável? 

Não,  

Em sua opinião um programa de certificação ou uso de indicadores 

de sustentabilidade iria trazer mais hospedes para os hotéis através do 

marketing? 

Acredito que sim, talvez fosse uma 

boa prática. 

As empresas hoteleiras possuem um planejamento e/ou processo de 

avaliação da sustentabilidade periodicamente? 

 Bem, não tenho estas informações 
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Apêndice G – Periódicos Internacionais e Nacionais Analisados e Utilizados no Contexto do Trabalho. 

  

 

TÍTULO DO 

TRABALHO 
OBJETIVOS DO ESTUDO METODOLOGIA AUTOR (ES) FONTE ANO 

A abordagem de 

desenvolvimento 

internacional holandês: 

turismo de 

desenvolvimento 

sustentável 

Concentra-se em turismo sustentável e 

no desenvolvimento nos países do 

terceiro mundo. Impacto do turismo 

nos países em desenvolvimento, os 

esforços da SNV, Organização para o 

Desen. da Holanda, para promover o 

turismo sustentável . 

Análise qualitativa do ambiente 

observado 

Cottrell, Stuart P. Parques e 

Recreação, 

Sep2001, vol. 36 

Edição 9, p86, 8p, 

fotografias 3 cores 

2001 

Uma Proposta de Gestão 

Ambiental m Hotéis de 

Selva 

Proposta de gestão ambiental 

empreendimentos hoteleiros na selva 

que permita o alcance da qualidade 

ambiental 

Sistema de gestão ambiental com 

uso da ISSO 14001. 

Leonor Farias Abreu e 

Osmar Possamai. 

XXII Encontro 

Nacional de Eng. 

de Produção 

Curitiba – PR, 23 a 

25/10/2002. 

2002 

Ferramentas para 

turismo sustentável: 

Análise da experiência 

dos hotéis espanhóis 

Comprometeram-se diferentes 

iniciativas voluntárias para mostrar seu 

compromisso com o turismo 

sustentável. As Ferramentas aplicadas 

pela indústria hoteleira, os mais 

comuns são os códigos de conduta e de 

boas práticas ambientais, rótulos 

ecológicos, os sistemas de gestão 

ambiental (SGA) e indicadores de 

desempenho ambiental.  

Baseado em uma pesquisa 

qualitativa das percepções e 

experiências dos gerentes de hotéis 

aplicação desses instrumentos, o 

entendimento geral do conceito de 

sustentável turismo é examinado, e 

da aplicação prática de diferentes 

instrumentos ambientais 

voluntários são analisados.  

 

Ayuso, Silvia1 

sayuso@iese.edu 

Responsabilidade 

Social Empresarial 

e Gestão 

Ambiental; 

Sep2006, vol. 13 

Issue4, P207-220, 

14p, 4 gráficos 

2006 

Hotel Projeto 

Sustentabilidade 

Avaliação em 

regionalizada do Sudeste 

Asiático 

Desenvolver um processo para a 

avaliação de sustentabilidade de hotel. 

São discutidos os assuntos de 

desenvolvimento sustentável de 

hotel em 24 estudos de caso no 

base nos destinos de turístico    

 

Courtney S. Suess and Dr. 

SehymusBaloglu 

University of 

Nevada, Las Vegas 

2007 

TÍTULO DO OBJETIVOS DO ESTUDO METODOLOGIA AUTOR (ES) FONTE ANO 
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TRABALHO 
Desenvolvimento do 

turismo sustentável em 

Niágara: Discussões, 

teorias, projetos e 

perspectivas.   

 

 O propósito deste artigo é prover 

perceptivas às discussões pertinentes, 

teorias e projetos; e desenvolvimento 

de turismo sustentável na região de 

Niágara. 

Cada uma das quatro seções 

fundamentais deste papel fecha a 

câmara para áreas específicas. 

Resultados de discussões de elite 

que envolvem 47 peritos são 

seguidos por uma revisão de 

literatura concisa em turismo 

sustentável. O artigo analisa o 

conceito de sustentabilidade 

econômica e revisões os resultados 

de uma fotocópia azul para 

desenvolvimento de turismo 

sustentável  . 

Chandana  Jayawardena, 

Daniel J. Patterson, Chris 

Choi, Ryan Brain 

 International 

Journal of 

Contemporary 

Hospitality 

Management 

Volume: 20 Issue: 

3 2008 

2008 

Avaliação da Gestão 

ambiental dos hotéis de 

selva na Amazônia, 

Brasil. 

Que tipo de gestão ambiental é feita 

pelos hotéis de selva? 

Levantamento de dados primários 

através de e-mails e posterior 

tabulação com apresentação de 

dados. 

Adriana Gomes Moraes Turismo y 

Patrimonio 

Cultural 

2008 

Integrating Hotel 

Environmental 

Strategies with 

Management Control: 

a Structuration Approach 

Oferece uma contribuição ao 

estabelecimento de fundações para o 

desenvolvimento de administração 

ambiental estratégica e sistemas de 

controle com referência específica para 

a indústria hoteleira. o artigo oferece 

uma nova estrutura básica de 

integrativa de estratégia ambiental e 

controle de administração, enquanto 

usando o recurso  eficiente ambiental 

(EER) fazendo uma aproximação para 

facilitar a prática de estratégia 

ambiental na indústria hoteleira 

internacional.  

 

 

Para desenvolver uma estratégia 

ambiental do hotel, implemente e 

então avalie seu impacto 

(financeiro e não-financeiro. A 

estratégia ambiental deve ser 

primeiramente uma parte de 

sinergia da estratégia incorporada 

global do hotel e agregar valor. 

Lai Hong Chung1* and Lee 

D. Parker2† 

Business Strategy 

and the 

Environment 

Volume 17, Issue 

4, pages 272–286, 

May 2008 

2008 

TÍTULO DO OBJETIVOS DO ESTUDO METODOLOGIA AUTOR (ES) FONTE ANO 
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TRABALHO 
Gestão Sustentável dos 

Empreendimentos 

Hoteleiros: Um Estudo 

Sobre as Ações 

Implementadas pelos 

Hotéis da Cidade de 

Porto Alegre - RS. 

A relação do hotel entre hóspedes, 

clientes, fornecedores e comunidade; 

os aspectos de conscientização e 

educação ambiental dos hóspedes, 

fornecedores e funcionários; a 

utilização eficiente dos recursos entre 

outros. 

Foi realizada uma pesquisa com a 

finalidade de avaliar ações 

relacionadas à sustentabilidade 

adotadas por hotéis da cidade de 

Porto Alegre 

Terezinha Soares Leão CENTRO 

UNIVERSITARIO 

UNA - TURISMO 

E MEIO 

AMBIENTE 

2009 

Administração ambiental 

e desenvolvimento 

sustentável na indústria 

hoteleira: um estudo de 

caso da China. 

O objetivo deste estudo de caso foi 

analisar o desenvolvimento dos hotéis 

verdes na República Popular da China. 

Observação e verificação do uso 

dos programas 

Huayu Shen1 

LingjieZheng 

Revista 

Internacional de 

Desenvolvimento 

Sustentável e Meio 

Ambiente, 2010, 

vol. 9 Issue 1-3, 

p12-12, 1p 

2010 
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Apêndice H – Dissertações e Teses referentes ao tema da pesquisa, defendidas nos 

PPG de Mestrado e Doutorado em Turismo, Hotelaria, Administração e outras. 

 

Autor Descrição 
Trabalho 

Local/Instituição Ano 
D T 

HANAI, Frederico 

Yuri. 

Indicadores de sustentabilidade: Uma 

aplicação ao contexto do 

desenvolvimento do turismo na 

região de Bueno Brandão, MG. 

 X São Carlos/USP 2009 

FILETTO, Ferdinando. 

Desenvolvimento de indicadores de 

sustentabilidade para o ecoturismo 

em unidades de conservação 

 X Lavras/UFLA 2007 

CINTRA, Heitor de 

Brito. 

Indicadores de sustentabilidade para 

o turismo rural: uma proposta para 

Aldeia Velha, Município de Silva 

Jardim-RJ, e região do entorno. 

X  Niterói/UFF 2004 

MACEDO, Maria A de 

Abreu. 

Identificação e análise de elementos 

da gestão ambiental em 

empreendimentos ecoturísticos 

hoteleiros 

X  

Salvador/UFBA 

2003 

GUIMARÃES, Celso 

Adriano. 

Prática ambiental aplicadas em 

serviços de hotelaria: Um estudo de 

caso. 

X  

São Paulo/Centro 

universitário 

SENAC 
2002 

GOMES, R de Araújo. 

Desempenho de indicadores de 

sustentabilidade na atividade de 

turismo rural no Distrito Federal: o 

caso dos hotéis-fazenda. 

X  
Brasília/UFMS/Un

B/UFG 
2005 

DIAS, Luciano Alves. 

Avaliação quantitativa de 

sustentabilidade comunitária – 

análise de Olivença, Banco da 

Vitória e Salobrinho, Ilhéus-BA. 

X  Ilhéus/UESC 2010 

HAMERSCHMIDT, 

Adriano. 

Índice de sustentabilidade do 

município de Lapa, Paraná com base 

no método Dashboard of 

Sustainability. 

X  Curitiba/UNIFAE 2004 

VAN BELLEN, Hans 

Michael. 

Indicadores de sustentabilidade: Uma 

análise comparativa. 
 X 

Florianópolis/UFS

C 
2002 

TEIXEIRA, Maria A 

Sena Bezerra. 

A Prática  do  Turismo  de  Natureza  em  

Hotéis  de  Selva  do  

Estado do  Amazonas  e  sua  relação  

com  as  ações  estratégicas  da  

política nacional de ecoturismo 

X  Caxias do Sul/ UCS 2006 

AYUSO, Sylvia 

Gestión sostenible em la indústria 

turística – Retórica y práctica em el 

sector hoteleiro Español. 

 X 

Barcelona/ 

UniversitatAutònoma 

de Barcelona - 

Espanha 

2003 

FERREIRA, J. L. 
A variável ambiental como componente 

na Qualidade dos Serviços Hoteleiros 
X  Florianópolis/UFSC 1999 

MARIANO, Alex L 

Postura estratégica, ambiente e 

desempenho. Um estudo nas empresas do 

município de São Bento do Sul/SC 

X  Biguaçu/UNIVALI 2010 

 


