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RESUMO 
 

Na região serrana de Santa Catarina, o deslocamento de pessoas a espaços rurais, 
na busca pelo turismo rural, ecoturismo, turismo cultural, entre outros, tem 
impulsionando a cadeia produtiva do turismo com a crescente implantação de 
estruturas de hospedagem, entretenimento e lazer. O turismo pode ser uma boa 
opção para os espaços rurais que procuram uma nova alternativa de 
desenvolvimento local. Mas, como outras atividades o seu desenvolvimento, ao 
mesmo tempo em que é reconhecido pelo potencial dos atrativos turísticos e 
equipamentos existentes, em paralelo, demonstra uma crescente preocupação com 
os efeitos negativos de conservação da natureza, nos aspectos socioculturais e 
ambientais. Os meios de hospedagem também usam recursos naturais e, ao utilizá-
los, provocam sua redução, representando significativo impacto ambiental. A 
presente pesquisa apresentou-se com potencial, pois os estudos científicos nesse 
contexto, apenas estão iniciando, denotando a necessidade de constatação dos 
princípios de práticas ambiental. O objetivo foi analisar as práticas de gestão 
ambiental adotadas nos meios de hospedagem no espaço rural da região serrana de 
Santa Catarina. A metodologia adotada foi o método de abordagem indutivo, de 
caráter descritivo e de abordagem quali-quantitativa buscando o compromisso 
ecológico-ambiental dos meios de hospedagem. Os pressupostos do estudo foram 
comprovados, pois as ações de comprometimento ambiental, na gestão dos meios 
de hospedagem no espaço rural da região serrana de Santa Catarina apresentam-se 
em estágio inicial. Embora muitos dirigentes tenham noção da importância de tais 
procedimentos, poucos adotam algumas condutas ambientais, mais especificamente 
na coleta seletiva de  resíduos sólidos e em programas isolados de educação 
ambiental. O cenário atual demonstra que, à medida que os gestores dos meios de 
hospedagem no espaço rural tomarem consciência da importância da implantação 
de princípios de gestão ambiental, o que implica em uma transição de conduta, tais 
equipamentos apresentarão um diferencial mercadológico de qualificação. Nessa 
perspectiva, a gestão dos meios de hospedagem no espaço rural estará 
demonstrando comprometimento com a responsabilidade ambiental, e, 
gradativamente, adaptando-se às práticas de gestão ambientalmente sustentáveis. 
 
  
Palavras-chave: Gestão ambiental. Meios de hospedagem. Região serrana. Santa 
Catarina. 
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ABSTRACT 

In the mountain range of Santa Catarina, the flow of people to rural areas in search 
of rural tourism, ecotourism, and cultural tourism, among other types of tourism has 
boosted the tourism production chain, with the increasing introduction of leisure, 
entertainment and accommodation facilities. Tourism can be a good option for rural 
areas that are looking for a new alternative for local development. But like other 
activities, its development, while recognizing the potential of tourism attractions and 
existing facilities, also prompts a growing concern in regards to the negative effects 
of preservation nature and the accompanying sociocultural and environmental 
aspects.The accommodation facilities also use natural resources, which contributes 
to their depletion of those resources, with significant environmental impact. This 
research has potential, as scientific studies, in this context are just beginning, , 
indicating a need to determine which environmental management principles are 
adopted in accommodation facilities of rural areas in the highland region of Santa 
Catarina. The methodology used was the inductive method approach, looking for the 
eco-environmental commitment of the accommodation facilities, based on a search 
for specific situations and private data of these facilities in the dimensions of 
environmental management. The hypotheses were confirmed, because the actions of 
environmental commitment in the management of the accommodation facilities in the 
region in question were present, albeit in incipient form. Although many managers 
are aware of the importance of these procedures, few have adopted environmental 
conducts, specifically in relation to waste recycling and environmental education 
programs. The current scenario shows that as the managers of accommodation 
facilities in rural areas become aware of the importance of implementing 
environmental management principles, which nivolves a transition of conduct, these 
facilities will become more qualified and gain competitive advantage. From this 
perspective, the management of accommodation facilities in rural areas will be 
demonstrating commitment to environmental responsibility, and, gradually, adapt to 
environmentally sustainable management practices. 

 
 

 
Keywords: Environmental management. Accommodation facilities. Highland region. 
Santa Catarina. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Na produção desse capítulo, apresenta-se uma contextualização do tema, 

destacando o interesse dos turistas por localidades de potencial paisagístico e 

cultural, os quais buscam o contato com a natureza em espaços rurais pelas várias 

funções reveladas nas pequenas propriedades rurais, nos campos e nas fazendas. 

O capítulo evidencia as diferentes relações de produção, trabalho e rotinas rurais e 

das atividades turísticas nesse espaço que devem incluir o desempenho das 

funções ambientais. Ressalta, ainda, o potencial da oferta turística rural, mas chama 

a atenção para os impactos resultantes da implantação dessa modalidade, mais 

especificamente com a gestão adequada dos meios de hospedagem na perspectiva 

da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável. 

Na sequência,  delimita-se o problema de pesquisa, os objetivos geral e 

específicos, os pressupostos de estudo e a justificativa. Esta última, traz a 

constatação de uma lacuna nas produções científicas sobre gestão ambiental nos 

meios de hospedagens da região Serrana e reforça, também, a importância da 

realização de pesquisas sobre as práticas de gestão ambiental nos meios de 

hospedagem para auxiliar no esclarecimento de possibilidades de melhorias no 

processo dessas práticas. 

 

1.1 Contextualização do tema 
 
 

A modernização das formas econômicas, o acelerado processo de 

urbanização e as transformações nos processos produtivos com a incorporação das 

novas tecnologias estão modificando os hábitos de lazer das pessoas, que buscam 

novas alternativas de lazer e entretenimento na sociedade moderna. Com esse 

cenário, aumenta o interesse em aproveitar o tempo livre para usufruir das 

localidades de potencial paisagístico e cultural; buscar o contato com a natureza; 

redescobrir valores antigos, representados na arquitetura colonial, nos costumes e, 

muitas vezes, na interatividade com as comunidades rurais; ou, simplesmente, 

desfrutar do espaço rural. 

Joaquim (1999), referindo-se ao turismo rural em Portugal, dizia que o 

desenvolvimento dos espaços rurais, naquela época, já sinalizava a diversificação 
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de suas atividades, incluindo o triângulo agricultura, ambiente e turismo. Igualmente 

no Brasil, essa constatação é observada nas diferentes regiões e destinações 

turísticas rurais, ou seja, a existência de um espaço rural com uma 

multifuncionalidade que, além das atividades agrárias tradicionais, desempenha 

ainda funções ambientais, respondendo a expectativas sociais cada vez mais 

amplas. O espaço das atividades agrárias tradicionais de outrora, atualmente 

apresenta um cenário que não é só agrícola, pecuário ou florestal. São várias 

funções reveladas nas pequenas propriedades rurais, dos campos e das fazendas, e 

com o turismo rural, a função dos visitantes e turistas. Evidenciam-se diferentes 

relações de produção, trabalho e rotinas que devem incluir o desempenho das 

funções ambientais. Assim, a perspectiva do desenvolvimento do turismo no espaço 

rural, aliado à valorização do potencial das localidades, revelado nos atrativos 

naturais e culturais é apontada por autores como Graziano et al. (1998),  Cristóvão 

(2000), Cavaco (1995), Santos(2005), Novaes (2007), Mondo (2010)  como 

possibilidades de diversificação de atividades e serviços prestados, dentre eles os 

de lazer, gastronomia e hospedagem. 

Graziano et al. (1998) corroboram na afirmativa de que o turismo praticado no 

meio não-urbano consiste em várias atividades de lazer. Logo, é um turismo que 

inclui uma gama de modalidades o qual envolve a globalidade dos movimentos 

turísticos, recebendo diferentes denominações: turismo rural, turismo alternativo, 

turismo verde, ecoturismo, turismo cultural e étnico, agroturismo, dentre outros. 

Independentemente da terminologia adotada, parte-se da constatação de que essas 

atividades e toda a infraestrutura e facilidades instaladas nas propriedades ou 

fazendas pode ser um agente motivador de trabalho para as famílias residentes no 

campo, oportunidade de geração de empregos, enquanto oferece aos visitantes 

situações de experiências no ambiente rural, em contato com a natureza e costumes 

fora do ambiente urbano.  Acrescenta-se que turismo pode ser uma boa opção para 

os espaços rurais que procuram uma nova alternativa de desenvolvimento local e, 

ao mesmo tempo, uma oportunidade de valorizar o patrimônio, as paisagens e a 

cultura rural. 

Esse contexto permite inferir que existe uma aproximação da realidade 

constatada na região serrana de Santa Catarina, respaldada nas teorias  clássicas 

de Oxinaldi (1994), Tulik (1997), Graziano (1998), Rodrigues (1998), Cristovão 
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(2000), Beni (2002), Cavaco (2005), dentre outros estudiosos, confirmando as 

discussões sobre a pluriatividade rural, enquanto uma nova forma de urbanização do 

meio rural, por meio de uma difusão de atividades e relações econômicas, incluindo-

se as do turismo e dos meios de hospedagem. 

O Ministério do Turismo nas Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo 

Rural, também entende que o turismo rural “[...] é o conjunto de atividades turísticas 

desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção agropecuária, 

agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio 

cultural e natural da comunidade” (BRASIL,2010, p.18). Para o Ministério do 

Turismo, essa definição revela uma lógica de valorização das particularidades do 

turismo rural e pode ser compreendida a partir do detalhamento das ideias nela 

sintetizadas, ou seja: as atividades turísticas no meio rural são constituídas pela 

oferta de serviços, equipamentos e produtos turísticos; a concepção de meio rural 

adotada baseia-se na noção de território, com ênfase no critério da destinação da 

terra e na valorização da ruralidade; a existência da ruralidade, de um vínculo com 

as coisas da terra, atrelado ao comprometimento com a produção agropecuária; a 

agregação de valor a produtos e serviços na prestação de serviços relacionados à 

hospitalidade em ambiente rural, fazendo com que as características rurais passem 

a ser entendidas de outra forma, que não apenas focadas na produção primária de 

alimentos. Por último, o turismo rural, além do comprometimento com as atividades 

agropecuárias, caracteriza-se pela valorização do patrimônio cultural e natural como 

elementos da oferta turística, o resgate e a promoção do patrimônio cultural e 

natural. 

Mondo (2010) diz que, para incluírem-se no turismo rural, os 

estabelecimentos devem oferecer gastronomia típica, saborosa e higiênica; ter uma 

ou mais atividades produtivas que caracterizem a propriedade; oferecer opções de 

atividades para os hóspedes acompanharem a rotina da propriedade; proporcionar 

contato com a cultura e a tradição local; facilitar acesso dos turistas; e oferecer a 

possibilidade de comprar produtos típicos locais. Acrescenta-se a possibilidade de 

experiências aprazíveis em ambiente bucólico e de tranquilidade. A proposta de 

turismo rural favorece a interação com os serviços oferecidos na propriedade e a 

interiorização dessas experiências, uma vez que a prática do turismo rural por si só 

remete a experiências e a vivências em um cenário que foge do cotidiano urbano. 
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Destarte, com o potencial da oferta turística, surge a preocupação com os 

impactos resultantes da implantação dessa modalidade, mais especificamente, com 

a gestão adequada dos meios de hospedagem e das demais atividades do turismo 

rural, na perspectiva da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável. 

Abreu (2001) e Cooper et al. (2001) consideram as consequências da 

construção e da operação do setor de hospedagem, em termos ambientais, variadas 

e complexas. Logo a atividade hoteleira pode representar impacto ambiental. 

Para minimizar os impactos resultantes da implantação de meios de 

hospedagem, destaca-se a importância do planejamento e uso de práticas 

ambientais, conforme ressalta Dias (2003, p. 98):  

 

A utilização da gestão ambiental nas instalações turísticas, particularmente 
resorts, hotéis e pousadas, pode aumentar os benefícios para as áreas 
naturais [...] técnicas de produção limpa podem ser uma importante 
ferramenta para o planejamento [...] por exemplo, a utilização de fontes de 
energia eficientes, materiais de construção não poluentes, sistemas de 
tratamento de esgotos e fontes de energia alternativa [...] Esse é um 
caminho importante para que a indústria do turismo diminua seus impactos 
sobre o meio ambiente.  

 

A utilização descontrolada da água, a qual gera grande desperdício, 

influencia, ainda mais, na escassez desse recurso. A atividade hoteleira pode causar 

outros efeitos negativos no meio ambiente rural. Reportando-se ao esgoto e 

resíduos, no contexto da ecologia rural, entende-se que 

 

[...] com o ambiente amplo e densidade populacional baixa, os meios rurais, 
de maneira geral, não sofrem drasticamente os impactos da falta de 
saneamento ambiental. No ambiente esparso, a poluição é diluída, ficando o 
problema mais localizado, porém ela não deixa de existir. É evidente que 
uma família e uma pequena comunidade bebe e usa a água, alimenta-se de 
produtos locais e adquire produtos beneficiados nas cidades com suas 
embalagens. Tudo isso gera esgoto e lixo que é destinado ao meio. (NATAL 
et al., 2004, p. 62). 

 
Ainda no que se refere ao abastecimento de águas no contexto de ecologia 

rural, Natal et al. (2004) chamam a atenção para a aplicação de fertilizantes 

químicos e produtos tóxicos de ação inseticida. Nessas áreas, a alteração do 

ambiente, pela perda da cobertura vegetal primitiva e revolvimento da terra, altera 

acentuadamente o fluxo das águas de precipitação. Com o aumento do escoamento 

superficial, os contaminantes são levados mais rapidamente, atingindo os rios 

usados para captação e uso nas propriedades rurais. Nesse viés, Abreu (2001), ao 
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analisar o problema sob a perspectiva dos impactos ambientais, destaca que os 

hotéis, como toda empresa, utilizam os recursos naturais e, ao utilizarem-se deles, 

contribuem para a sua redução.  Incluem-se os impactos ambientais decorrentes dos 

resíduos gerados, dos equipamentos, dos produtos orgânicos e químicos de uso 

diário, dos efluentes que são, muitas vezes, despejados nos rios, dentre outros. 

De Conto (2001) chama a atenção para a importância de estudos 

relacionados ao comportamento de turistas e prestadores de serviço turísticos em 

relação ao manejo de resíduos sólidos no âmbito dos meios de hospedagem. Assim, 

a autora reforça que é de suma importância que os meios de hospedagem assumam 

suas responsabilidades pela geração dos resíduos sólidos, desenvolvendo um 

ambiente adequado para a segregação, acondicionamento e armazenamento dos 

resíduos e adotem programas de sensibilização dos funcionários para problemas 

relacionados aos resíduos sólidos em relação ao meio ambiente. 

A expressão gestão ambiental pode ser aplicada a diversas iniciativas 

relacionadas a problemas ambientais, em princípio decorrentes das ações 

governamentais para combater a escassez de recursos, mas com o passar dos 

anos, outros movimentos e eventos tratando das questões ambientais passaram a 

interferir, nesse sentido, em todos os setores da produção e dos serviços. 

 Nessa esteira, as diferentes empresas, inclusive as turísticas, partem para a 

adoção de práticas voltadas à gestão ambiental, muitas vezes, contribuindo como 

fator de agregação de valor de mercado nos dias atuais. Para Tachizawa (2006, p. 

24): “A gestão ambiental é a resposta natural das empresas ao novo cliente, o 

consumidor verde [...] a empresa verde é sinônimo de bons negócios e no futuro 

será a única forma de empreender negócios de forma duradoura e lucrativa”. Além 

disso, o autor afirma que quanto mais cedo as empresas adotarem o meio ambiente 

como principal desafio e como oportunidade competitiva, maior será a chance de 

sua sobrevivência no mercado.  

Segundo Donaire (1996), algumas empresas têm demonstrado que é possível 

ganhar dinheiro e proteger o meio ambiente mesmo não sendo uma organização 

que atua no chamado "mercado verde", desde que as empresas possuam certa 

dose de criatividade e condições internas que possam transformar as restrições e 

ameaças ambientais em oportunidades de negócios. Logo, é possível alinhar a meta 

econômica à ambiental na gestão das empresas, até mesmo nas turísticas, como no 
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caso dos meios de hospedagem. Assim, as empresas implantam ações e 

procedimentos visando à obtenção de algum selo ambiental e, possivelmente, 

preparando-se para, no futuro, buscar a Certificação da Organização Internacional 

de Normalização (ISO) 14.001, enquanto uma norma internacionalmente aceita que 

define os requisitos para estabelecer e operar um Sistema de Gestão Ambiental. 

Segundo a British Standards Institution - BSI (2011), a norma da ISO reconhece que 

as organizações podem estar tão preocupadas com a sua lucratividade quanto com 

a gestão dos impactos ambientais. 

 Acrescenta-se, ainda, a possibilidade de atendimento à Norma da ABNT- 

NBR 15401, implantada em 2006, que especifica os requisitos relativos à 

sustentabilidade de meios de hospedagem, estabelecendo critérios mínimos 

específicos de desempenho em relação à sustentabilidade e permitindo a um 

empreendimento formular uma política e objetivos que levem em conta os requisitos 

legais e as informações referentes aos impactos ambientais, socioculturais e 

econômicos. 

Segundo Tibor e Feldmann (1996) e Cajazeira (1997), independentemente de 

qual seja o tipo da organização para a obtenção da norma ISO 14001, a empresa 

deve seguir alguns requisitos como: a apropriação à natureza, com cuidados aos 

impactos por conta das atividades e produtos do empreendimento; cumprimento à 

legislação, às regulamentações e outras burocracias exigidas, que estejam 

documentadas, e que disponibilize o conhecimento a todos os colaboradores e ao 

público em geral. 

Na hotelaria internacional, destacam-se resultados positivos por meio de 

cases de sucesso, como o Programa Green Team do Hotel Hyatt; a Building 

Research Establishment, a qual desenvolveu um programa de eficiência energética 

na indústria Hoteleira e de Eventos; a Rede Intercontinental Hotéis e Resorts, que, 

em parceria com a World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 

identificaram práticas e técnicas viáveis para a hotelaria; as Iniciativas Voluntárias de 

Turismo Sustentável (IVTS), com o Prêmio Green Hotel. Destacam-se outros 

empreendimentos como o Hotel Jardim Atlântico em Portugal, Rede ACCOR e, no 

Brasil,Grande Hotel São Pedro e Grande Hotel Campos do Jordão do SENAC; 

meios de hospedagem vinculados à Associação dos Hotéis dos Roteiros do Charme, 

o Programa Hóspedes da Natureza da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira 
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(ABIH) e o Programa de Certificação do Turismo Sustentável (PCTS), do Instituto da 

Hospitalidade, estabelecidos em pousadas e meios de hospedagem de pequeno 

porte, dentre outros que implantaram programas e práticas ambientais com 

investimentos, os quais conseguiram diminuir os impactos ambientais consequentes 

dos serviços. 

No que diz respeito à gestão ambiental, destaca-se, além da adoção da NBR 

15401, a nova classificação hotelaria – SBClass, estabelecida no Brasil, em 2011, 

pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade (INMETRO) e o 

Ministério do Turismo (MTUR) que, entre outros requisitos, também privilegia a 

sustentabilidade nos meios de hospedagem, embora não se caracterize como 

certificação ambiental como a ISO. 

As iniciativas e adoção de práticas de gestão ambiental, além de proteger o 

meio ambiente e garantir a permanência da produção ao longo dos anos, contribuem 

para a educação ambiental de hóspedes, funcionários e comunidade local. Portanto, 

elas devem ser transversais à atividade turística, permeando o cotidiano das 

propriedades rurais, e podem tornar-se um fator de agregação de valor ao produto 

turístico rural. Por outro lado, essas iniciativas impõem a superação do desafio que é 

a transição para uma consciência ambientalmente responsável traduzida em ações 

concretas nas empresas hoteleiras e na comunidade. Destaca-se como dificuldades 

que "a transição mais intrigante para muitas empresas envolve o desafio da 

mudança de uma mentalidade de sobrevivência do mais forte para uma mentalidade 

de vantagem competitiva ou inovação" (POST; ALTMAN, 1994). Esse desafio 

superado, conforme as iniciativas anteriormente apontadas, contribui para a redução 

dos impactos negativos, trazendo visibilidade para o empreendimento, ao mesmo 

tempo contribuindo para a comunidade do seu entorno e garantindo a qualidade de 

vida, com meio ambiente preservado para as gerações futuras. 

Nessa perspectiva, surge a preocupação com a gestão adequada do turismo 

rural nas diferentes atividades e empreendimentos rurais dos municípios da região 

serrana de Santa Catarina. Chama-se a atenção para a importância do 

planejamento, incluindo práticas de gestão ambiental, não necessariamente uma 

certificação, visando gerar impactos favoráveis, qualidade do produto oferecido, 

promoção dos valores locais, autenticidade cultural em paralelo ao meio ambiente 

protegido. O objetivo é de garantir o futuro do destino turístico como um todo e a 
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sobrevivência dos próprios negócios turísticos que lá se instalam de forma 

expansiva e rápida, o que remete à necessidade de estudos e possíveis 

intervenções no modelo de gestão da atividade turística. 

 

1.2 Delimitação do problema 

 

Nas últimas décadas, a preocupação com a preservação ambiental vem 

aumentando em decorrência dos movimentos e discussões sobre os problemas no 

meio ambiente e necessidades de mudanças nos modelos de gestão das 

organizações e empresas, incluindo-se os meios de hospedagem. Na região serrana 

de Santa Catarina, o deslocamento de pessoas a espaços rurais, em roteiros 

programados ou espontâneos, em finais de semana ou em férias, na busca pelo 

turismo de montanhas, turismo de aventura, turismo cultural, dentre outros, que não 

se excluem e que se completam, tem impulsionado a cadeia produtiva do turismo 

com o crescente estabelecimento de estruturas de hospedagem, entretenimento e 

lazer. A paisagem, a natureza, o clima, a cultura, o modo de vida das comunidades 

tradicionais, os processos produtivos, a proximidade e a hospitalidade são os 

principais fatores de atratividade do turismo rural na serra catarinense. Mas o 

cenário atual demonstra que o turismo, paralelamente aos benefícios 

proporcionados nas comunidades, também produz impactos ambientais que 

precisam ser reduzidos com a adoção de modelo adequado de gestão. 

Para diminuir os impactos negativos, Donaire (1999) destaca nos modelos de 

gestão contemporânea um novo papel a ser assumido pelos gestores que não se 

baseia somente nas responsabilidades referentes a resolver problemas econômicos 

fundamentais (o que produzir, como produzir e para quem produzir), mas no 

surgimento de novos papéis que devem ser desempenhados, como resultado das 

alterações no ambiente em que operam. No caso do setor de serviços turísticos e da 

gestão dos meios de hospedagem no espaço rural, considerando o seu estágio de 

desenvolvimento, evidencia-se a necessidade de estudos e de análises sobre as 

variáveis relacionadas à gestão desses equipamentos turísticos, na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável. 

Nesse contexto, De Conto (2005) chama a atenção dizendo que os meios de 

hospedagem têm papel importante na proteção ambiental e devem estar 
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comprometidos a desenvolver atitudes no sentido de utilizar práticas ambientais em 

todos os processos, ou seja, eles devem cumprir rigorosamente a legislação 

ambiental; minimizar a geração de resíduos sólidos, reutilizando e reciclando; 

convidar os clientes, fornecedores e serviços terceirizados a participar nos esforços 

para proteger o meio ambiente; fornecer a todos os funcionários treinamento e 

recursos requeridos para vir ao encontro de objetivos traçados; comunicar 

abertamente sua política e suas práticas ambientais aos interessados; monitorar o 

impacto ambiental e comparar a performance com outras políticas, objetivos e 

metas. As ações acima recomendadas apresentam um quadro de dificuldades para 

implantação pelas limitações resultantes do processo de educação e sensibilização 

no propósito de buscar mudanças de atitudes nos modelos de gestão. Esses 

pressupostos remetem para a importância de pesquisas e intervenções nos modelos 

de gestão desses equipamentos turísticos. De Conto (2005) reforça, também, a 

importância da realização de pesquisas sobre o manejo de resíduos no âmbito dos 

diferentes meios de hospedagem para auxiliar no esclarecimento de possibilidades 

de melhorias na construção de relações entre diferentes etapas de gerenciamento 

desses resíduos, as quais constituem crescentes problemas sociais e ambientais. 

As contribuições dos estudos da organização italiana voltada para as 

questões ambientais, denominada APAT (2002), envolvida com a EU-Ecolabel, junto 

a Mensah (2004) e Trung e Kumar (2005), dizem que os principais impactos 

ambientais criados pela indústria hoteleira podem ser atribuídos ao planejamento 

local e à gestão das instalações, ao consumo excessivo de bens não-duráveis locais 

e importados, de energia e de água e uso do solo. 

Ainda, as pesquisas realizadas na temática de gestão ambiental em meios de 

hospedagem por De Simone e Popoff (2000), Zolcsak (2002), Gohr, Moretto Neto e 

Santana (2002), Esteves (2004), Dreher (2004), De Conto (2005), Polizelli, Petroni e 

Kruglianskas (2005), Santos, Souza e Barbosa (2006), Silva, Silva e Enders (2006), 

Pertschi (2006), Ribeiro (2007), Lubitz, Otte e Cardoso Neto (2007), Novaes (2007), 

Castro (2009), Virgínio e Fernandes (2011), dentre outros, falam de um cenário que 

demonstra algumas perspectivas de avanço no comportamento das empresas 

estudadas, com início de uma postura mais integrada em relação às questões 

ambientais. Contudo, ao mesmo tempo, os meios de hospedagem mostram-se 

carentes de alguns instrumentos de intervenção nas práticas ambientais. Outro 
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ponto a ser ressaltado é a relutância dos dirigentes da empresa em assumir sua 

responsabilidade social, realizar treinamentos, visando à sensibilização sobre o 

paradigma ambiental. Os meios de hospedagem que adotam a postura sustentável 

partem da reavaliação de suas atitudes e da conscientização de seus membros. 

Com isso, buscam uma postura menos danosa ao ambiente, por meio da otimização 

do uso de recursos, do reaproveitamento e da reciclagem dos resíduos. 

Ressalta-se que problemas como a ausência de princípios de práticas de 

gestão ambiental, a falta de critérios ambientalmente corretos, de regulamentações 

devidamente implantadas, de incentivos e outras informações que possam orientar 

os produtores rurais, os investidores e o governo no estímulo e na exploração do 

potencial turístico rural, são causas de uma atividade, ainda, desordenada. Para que 

isso não ocorra, faz-se necessário planejamento, gestão e desenvolvimento das 

atividades de forma harmônica à conservação ambiental e cultural e aos anseios 

socioeconômicos dos envolvidos, caminhando para um desenvolvimento 

sustentável. Apesar de tudo, é de concordância geral a assertiva de que este se 

constitui em um mercado promissor e em ascensão.  

Logo, os efeitos do desenvolvimento do turismo no espaço rural da região 

serrana de Santa Catarina, no que se refere a prática de gestão dos meios de 

hospedagem, serão alvo de estudo, na presente tese, buscando respostas para a 

seguinte questão central de pesquisa: Como se apresentam os meios de 

hospedagem no espaço rural da Região Serrana de Santa Catarina, diante do 

contexto contemporâneo da gestão ambiental? 

 
 

1.3  Objetivos  
 
 

Considerando o cenário atual das práticas de gestão ambiental nos meios de 

hospedagem, às vezes positivo e às vezes com muitas limitações, conforme se 

destacará no capítulo 3 sobre o estado da arte das produções acerca do tema, 

alguns questionamentos decorrem no sentido de buscar respostas sobre esse status 

no espaço rural, suscitando assim, a realização de pesquisas. A presente tese, 

portanto, é resultado de uma pesquisa que teve como objetivos geral e específicos 

os que se apresentam a seguir: 
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1.3.1 Objetivo geral 
 
 

O objetivo geral da pesquisa consistiu em analisar as práticas de gestão 

ambiental adotadas nos meios de hospedagem no espaço rural da região serrana de 

Santa Catarina. 

 
1.3.2 Objetivos específicos 

 

Como objetivos específicos da pesquisa,  mencionam-se os seguintes: 

 

 descrever a trajetória da implantação e expansão, bem como a tipologia e perfil 

da demanda dos meios de hospedagem no espaço rural da região serrana; 

 identificar as ações de gestão ambiental desenvolvidas pelos meios de 

hospedagens rurais da região no que se refere ao tratamento de resíduos 

líquidos e sólidos, economia de água e energia, cultivo de orgânicos e educação 

ambiental; 

 caracterizar os principais desafios e oportunidades enfrentados pelos meios de 

hospedagens do espaço rural serrano, para implantação de práticas de gestão 

ambiental; 

 verificar a percepção dos gestores/dirigentes/proprietários sobre a influência das 

práticas ambientalmente corretas enquanto diferencial de mercado. 

 

1.4 Pressupostos de estudos 

 

As pesquisas descritivas e exploratórias permitem o levantamento de 

pressupostos ou premissas na tentativa de responder ao problema de pesquisa e, 

assim, obter alguma vantagem metodológica, pois, como diz Martins (1994), os 

pressupostos ou premissas  possuem a função de orientar e balizar o pesquisador 

na condução do presente estudo. Com base nos fundamentos dos estudos teóricos 

e objetivos propostos, trabalhou-se com três pressupostos citados a seguir:  
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Assim, como primeiro pressuposto, aponta-se  que  a efetiva gestão 

ambiental nos meios de hospedagem do espaço rural da Região Serrana- SC ainda 

apresenta-se incipiente. 

 

Estudos de Novaes (2007), junto aos meios de hospedagem do espaço rural 

de Santa Catarina, comprovaram que, embora muitos dirigentes tenham noção da 

importância de tais procedimentos, poucos adotam algumas condutas ambientais, 

salvo na coleta seletiva de lixo e em programas de educação ambiental. O que 

também se confirma na pesquisa desenvolvida pelo Instituto Akatu e Instituto Ethos 

em 2004, quando aponta que 72% dos brasileiros pesquisados possuem interesse 

pela responsabilidade social empresarial onde se inclui a parte ambiental. 

Comparado com outros países onde a mesma pesquisa é realizada, os brasileiros 

parecem exigentes, mas não o suficiente para interferir na adoção de práticas 

ambientais em meios de hospedagem.  

Dentre as iniciativas voluntárias de Selo Verde Guia 4 Rodas procura 

conscientizar os turistas e incentivá-los a preocuparem-se com o meio ambiente e a 

comunidade local e passarem a cobrar dos hotéis em que se hospedam uma atitude 

mais sustentável. O Guia 4 Rodas em 2011 classificou 43 meios de hospedagens 

com o selo verde da sustentabilidade, o que é pouco representativo, considerando-

se que o Guia apresenta 5.733 endereços de hotéis, resorts e pousadas de todas as 

regiões do Brasil. Dentre esses meios de hospedagem classificados, cinco meios de 

hospedagem estão localizados no litoral catarinense (GUIA 4 RODAS, 2011). 

 

Como segundo pressuposto de estudo, evidencia-se que a incipiência da 

gestão ambiental nos meios de hospedagem rurais localizados na Região Serrana é 

resultado da falta de sensibilização dos dirigentes sobre as práticas ambientais. 

 

Nesse sentido, muitas vezes, são criadas barreiras que dificultam a 

implementação de práticas sustentáveis nas empresas. Essas barreiras foram 

identificadas por De Simone e Popoff (2000): falta de conscientização da sociedade; 

disparidades de muitos problemas ambientais e ignorância dos indivíduos ao lidarem 

com eles; agilidade ao tomar decisões, visto que as tendências de longo prazo são 

ignoradas ou subestimadas; estrutura organizacional tradicional que inibe as 
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interações com o ambiente externo; ausência de comprometimento da alta gerência; 

falta de motivação e consciência entre os funcionários de nível médio e baixo; falha 

do sistema de gestão ambiental e da implementação de ferramentas; foco nos 

impactos de campanhas ambientais e falta de conhecimento dos fornecedores e 

clientes. Reis (2008), o qual trata sobre a responsabilidade ambiental dos meios de 

hospedagem do município de Ilhéus, Bahia, do ponto de vista estrutural em relação 

aos recursos naturais e a utilização de um sistema de gestão ambiental, detectou 

que a responsabilidade ambiental dos meios de hospedagem pode ser caracterizada 

como um ato consciente e de marketing local. No entanto, evidenciou-se a falta de 

conscientização dos empreendimentos hoteleiros. Blanco et al (2008) também 

reforçam os resultados acima quando relatam que o compromisso ambiental afeta o 

rendimento econômico dos hotéis europeus, mas também,  destacam que  os 

dirigentes de hotéis independentes apresentam limitações na sensibilização em 

relação às práticas ambientais, salvo as grandes redes hoteleiras. As consequências 

da construção e da operação dos meios de hospedagem, em termos ambientais são 

variadas e complexas, visto que os estudos em relação aos impactos causados 

pelos meios de hospedagem são parciais.  Cooper et al. (2001) já esclareciam sobre 

a possibilidade de  pontuar diversas situações de ocorrência do uso excessivo 

desses recursos dentro dos empreendimentos hoteleiros, como por exemplo: 

utilização da água, uso de energia, reciclagem, descarte de resíduos e fragilidade da 

natureza  que  remetem às ações de  sensibilização dirigentes,  hóspedes e  

funcionários; dentre outros. 

 

No terceiro pressuposto de estudo, destaca-se que apesar da existência de 

interesse dos gerentes em implantar algumas práticas de gestão ambiental, a 

maioria dos meios de hospedagem do espaço rural da região serrana de Santa 

Catarina não as implanta pela falta de foco no diferencial mercadológico.  

 

O substrato para o levantamento do terceiro pressuposto  parte da pesquisa 

realizada por Novaes (2007), que revelou o interesse dos gerentes em implantar 

práticas ambientais nos meios de hospedagem do espaço rural de Santa Catarina, 

mas não as implantam pela inexistência de conhecimentos e de foco no diferencial 

mercadológico. Corroboram, nessa ideia, os estudos de Darnall e Schenini (apud 
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SILVA; ENDERS; SILVA, 2003), pois dão a entender que a adoção de práticas de 

gestão ambiental é influenciada pela cultura da organização, tornando a 

compatibilidade desses dois elementos um fator essencial para a efetividade da 

implantação de medidas que visam aprimorar a atuação do hotel no que diz respeito 

à gestão ambiental. Porter e Van der Linde (1995) mencionam que a gestão 

ambiental pode ajudar as empresas a atingir uma situação de ganho, a partir da qual 

as empresas e o meio ambiente serão beneficiados. A distinção entre o custo e as 

vantagens competitivas de diferenciação fornece uma estrutura útil para analisar os 

impactos da gestão ambiental no desempenho da empresa. Ainda para Chan 

(2008), existem algumas dificuldades que interferem na adoção de um sistema de 

gestão ambiental em um hotel, como, por exemplo, a falta de conhecimento e 

habilidades, a falta de aconselhamento profissional, a incerteza do resultado, a falta 

de certificadores, de recursos e os custos de implementação e manutenção. 

A implantação de práticas de gestão ambiental nos meios de hospedagem 

também promove a diferenciação de produto. Por exemplo: uma redução dos níveis 

de poluição, provavelmente aumentará a demanda de turistas ambientalmente 

sensíveis, uma vez que as características ecológicas de produtos pode tornar-se um 

novo argumento competitivo apreciado por esses clientes "verdes" e as empresas 

podem adquirir uma melhor reputação ecológica (MILES; COVIN, 2000; CHAN; 

WONG, 2006) e, assim, forçar os hoteleiros a adaptar-se às suas novas 

preferências, dentre as quais se destaca um maior respeito pelo meio ambiente 

(COOK et al., 1992; FEIERTAG, 1994; PYO; MIHALIK; UYSAL, 2002). 

De acordo com Kraemer (2004, p. 23), adequar-se às exigências ambientais 

dos mercados, governos e sociedade, apesar de levar a empresa a despender um 

montante considerável, traz benefícios financeiros e vantagens competitivas. Daí a 

importância de realizar a pesquisa para completar a lacuna de informações sobre 

esse pressuposto. 

Considerando a constatação dessa situação potencial para contribuir nos 

avanços científicos e no estado da arte sobre a temática de gestão ambiental em 

meios de hospedagens, verificou-se um cenário adequado para derivar 

pressupostos como os apresentados, conforme resultados da pesquisa e análise 

dos dados apresentados no capítulo 5 da presente tese. Tais resultados, apoiados 

em preceitos metodológicos fundamentados, pretendem retratar o estágio atual das 
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práticas ambientais adotadas nos hotéis fazenda, resort e pousadas localizadas no 

espaço rural da região serrana de Santa Catarina. Daí o uso de pressupostos para 

orientar e balizar os procedimentos metodológicos na condução do presente estudo. 

 
1.5  Justificativa 

 

O estágio atual do turismo aponta para a necessidade de estudos com o 

propósito de constatar os impactos da atividade turística no espaço rural, vinculados 

ou não ao processo de planejamento e gestão ambiental. A política nacional do 

turismo e a singularidade das destinações e a existência de demanda em relação à 

valorização do convívio com a natureza são situações potenciais para o 

desenvolvimento do turismo no espaço rural das diferentes regiões turísticas de 

Santa Catarina, especialmente na região serrana. 

Outro argumento para a realização da presente pesquisa decorre da análise 

do desenvolvimento do turismo no espaço rural dessa região, onde se percebe que 

a oferta de turismo rural nem sempre apresenta as características apontadas por 

Crosby et al. (1993), onde o turismo rural não harmoniza os interesses do meio 

ambiente, da comunidade local e do próprio turismo, conjugando o desenvolvimento 

da atividade turística aos elementos naturais e ecológicos, socioculturais e 

econômicos. Essa percepção abre campo de pesquisa sobre a realidade do turismo 

no espaço rural no que se refere à integração envolvendo a comunidade rural, setor 

público e a iniciativa privada, visando impactos positivos na implantação das 

atividades turísticas; a qualidade ambiental, revelada na imagem dos equipamentos 

e atividades nos espaços rurais; a oferta integral articulada a atividades 

recreacionais, meios de hospedagem e outras facilidades. 

Partindo dos pressupostos de Crosby (1993) e outros autores, constata-se 

uma lacuna nas produções científicas sobre gestão ambiental nos meios de 

hospedagens da região Serrana, para contribuir no sentido de minimizar impactos da 

atividade hoteleira, podendo servir de fonte de pesquisa para os estudos referentes 

à temática de gestão ambiental nos meios de hospedagem do espaço rural. Isso 

porque as questões decorrentes do turismo no espaço rural recaem em categorias 

inter-relacionadas do sistema estrutural e, quando analisadas, apresentam 

ferramentas para avaliar os efeitos ambientais, servindo para estabelecer medidas 
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de prevenção ou minimização dos impactos desfavoráveis da atividade, com a 

implantação de práticas ambientalmente corretas.  

Assim, justifica-se o interesse em levantar indicadores de estudos para 

identificar as práticas de gestão ambiental adotadas nos meios de hospedagem da 

Região Serrana de Santa Catarina, mais especificamente, dos municípios de Lages, 

São Joaquim, Urubici, Bom Retiro, Bom Jesus da Serra, Rio Rufino, Urupema, 

tomando por base os preceitos do turismo sustentável, entendido como uma parte 

de um sistema mais amplo de desenvolvimento sustentável. Grande parte dessas 

cidades está a mais de mil metros de altitude, o que permite que, durante 

o inverno, ocorra a geada e a neve, com a temperatura frequentemente atingindo 

marcas negativas. No município de Bom Jardim da Serra, encontra-se a Serra do 

Rio do Rastro que desce em curvas sinuosas de uma altitude de 1.467 metros até 

o nível do mar.  Na região, ocorre a coberta vegetal natural da Mata de Araucárias, 

típica das regiões de planalto do sul do Brasil. Destaca-se, ainda, que São Joaquim 

é considerado, pelo Ministério do Turismo, como município indutor da atividade 

turística na Região Serrana do Estado. Igualmente, na política estadual de turismo, 

essa região é considerada prioritária para o desenvolvimento dessa atividade. 

Levando em conta o potencial turístico dessa região, em que muitos meios de 

hospedagem estão se instalando no espaço rural e o número de turistas 

aumentando significativamente, assim como a implantação de meios de 

hospedagem, torna-se relevante identificar as ações de gestão ambiental 

desenvolvidas pelos meios de hospedagens rurais da região no que se refere ao 

tratamento de resíduos líquidos e sólidos, economia de água e energia, cultivo de 

orgânicos e educação ambiental. 

A presente pesquisa torna-se, também, relevante porque, no tocante ao 

espaço geográfico escolhido como objeto de análise, revela ineditismo, pelo fato de 

não existirem outros estudos nesta temática voltados para a Região Serrana de 

Santa Catarina, salvo pesquisa realizada por Novaes (2007), junto aos meios de 

hospedagem do espaço rural de Santa Catarina, onde a região serrana também foi 

estudada. Outros autores, como Esteves (2004), Dreher (2004), De Conto (2005), 

Santos, Souza e Barbosa (2006), Pertschi (2006), Ribeiro (2007), Lubitz, Otte e 

Cardoso Neto (2007), Novaes (2007), Silva, Silva e Enders (2006) Castro (2009), 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inverno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neve
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jardim_da_Serra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Rio_do_Rastro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Rio_do_Rastro
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel_do_mar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_de_Arauc%C3%A1rias
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Virgínio e Fernandes (2011), vêm pesquisando essa temática em meios de 

hospedagem de litoral  brasileiro e destinações turísticas urbanas.  

Ainda, quanto ao caráter inovador e de ineditismo, ressalta-se a contribuição 

no campo da construção de conhecimento científico sobre a temática de práticas 

ambientais em meios de hospedagem do espaço rural, que apenas está começando, 

considerando que a maioria dos estudos existentes aborda a gestão ambiental no 

setor industrial.  

Considerando-se que os estudos nessa temática ainda apresentam lacunas, 

principalmente no que se refere à gestão do turismo e da hospitalidade no espaço 

rural, existe campo aberto para estudos científicos, pela necessidade de constatação 

dos princípios de gestão ambiental adotados nos meios de hospedagem, na 

perspectiva do turismo sustentável no espaço rural da Região Serrana de Santa 

Catarina. As situações potenciais para projetos de pesquisas sobre a gestão 

ambiental em meios de hospedagem do espaço rural as quais carecem de estudos e 

reflexões científicas mais profundas, esta tese propõe-se a analisar, conforme os 

objetivos específicos e hipóteses anteriormente apresentadas. 

 

1.6 Estrutura da tese 

 

A presente tese de doutoramento apresenta-se estruturada em seis capítulos. 

O Capítulo 1 é composto pela Introdução que apresenta uma contextualização do 

tema, destacando o interesse dos turistas por localidades de potencial paisagístico e 

cultural, buscando o contato com a natureza em espaços rurais pelas várias funções 

reveladas nas pequenas propriedades rurais, dos campos e das fazendas. O 

capítulo evidencia as diferentes relações de produção, trabalho e rotinas que devem 

incluir o desempenho das funções ambientais. Ainda, ressalta o potencial da oferta 

turística rural, mas chama a atenção para os impactos resultantes da implantação 

dessa modalidade, mais especificamente com a gestão adequada dos meios de 

hospedagem e das demais atividades do turismo rural, na perspectiva da 

preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável. Na sequência, apresenta-

se o Problema de Pesquisa, os objetivos geral e específicos, os pressupostos de 

estudo e a justificativa. Esta última trazendo a constatação de uma lacuna nas 

produções científicas sobre gestão ambiental nos meios de hospedagens da região 
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Serrana. O capítulo também reforça a importância da realização de pesquisas sobre 

as práticas de gestão ambiental nos meios de hospedagem para auxiliar no 

esclarecimento de possibilidades de melhorias no processo de desenvolvimento 

sustentável. 

O Capítulo 2 trata do Marco Teórico, fazendo uma abordagem conceitual dos 

aspectos do desenvolvimento sustentável, incluindo-se os processos da gestão 

ambiental com seu referencial normativo através do sistema de gestão ambiental e 

da ISO 14000 nos serviços turísticos. Especificamente para meios de hospedagem, 

apresenta-se a NBR 15401/2006, seguida do Sistema Brasileiro de Classificação 

SBClass, e do Selo Verde de Sustentabilidade do Guia 4 rodas, embora o Guia não 

tenha efeito normativo, ele serve como veículo para a implantação das práticas 

sustentáveis. Nesse capítulo, apresentam-se os referenciais que estruturam o marco 

teórico, de modo a ressaltar as possibilidades dos meios de hospedagem do espaço 

rural a adotarem mudanças comportamentais e práticas saudáveis com relação ao 

meio ambiente. O capítulo ainda apresenta as experiências de sucesso e iniciativas 

de gestão ambiental adotadas em alguns meios de hospedagem.  

No Capítulo 3, descrevem-se as contribuições do estado da arte no que se 

refere às produções e às descobertas de gestão ambiental em meios de 

hospedagem com experiências e conhecimentos internacionais e o que se pesquisa 

no Brasil de modo a dar suporte para a análise dos resultados da presente pesquisa. 

O Capítulo 4 apresenta os procedimentos metodológicos com um desenho do 

processo da pesquisa com o método de abordagem, método de procedimentos, 

técnicas e instrumento de coleta de dados, seguido do método de análise dos 

resultados que culmina com a análise por agrupamentos ou cluster. Optou-se por 

uma população da pesquisa representada pelos 29 meios de hospedagem do 

espaço rural da região serrana de Santa Catarina, em um recorte geográfico dos 

municípios de Urubici, Urupema, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Lages, Bom 

Retiro e Rio Rufino, com a aplicação de formulário de pesquisa que busca a 

caracterização dos meios de hospedagem, seguido de perguntas para saber do 

tratamento de resíduos líquidos e sólidos, economia de água e energia, uso de 

energia alternativa, educação ambiental e manejo de horta e pomar. 

O Capítulo 5 apresenta os resultados da pesquisa de campo, analisando-os e 

comparando-os com os objetivos e hipóteses de estudo, retratando o cenário do 
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turismo no espaço rural da região serrana de Santa Catarina, enfocando a situação 

relativa à adoção de princípios da gestão ambiental adotados nas pousadas, hotéis-

fazenda e resort. Esse capítulo está dividido em três partes: a primeira caracteriza os 

meios de hospedagem revelada na tipologia, tempo de atuação, capacidade de 

leitos, origem da demanda. A segunda parte faz uma apresentação geral dos 

resultados da pesquisa no que se refere à adoção de práticas ambientais, seguida 

dos resultados e análises sobre a percepção da gestão ambiental como fator de 

diferencial mercadológico e, por fim, a apresentação da análise estatística de 

agrupamento–cluster. Nesse capítulo, ainda se elencam alguns desafios e 

oportunidades para implantação de práticas de gestão ambiental nos meios de 

hospedagem do espaço rural.  

Por último, no Capítulo 6 apresentam-se as Considerações Finais com uma 

síntese da base teórica e dos resultados, demonstrando os resultados dos 

pressupostos da pesquisa e, apontando algumas recomendações de iniciativas 

ambientais a serem adotadas pelos meios de hospedagem do espaço rural da 

região serrana de Santa Catarina, perspectivando seu significado no 

desenvolvimento do turismo rural, não só com um diferencial agregando valor de 

imagem e diferencial turístico e contribuindo para melhorar o posicionamento 

competitivo, mas, principalmente, pelos resultados do comprometimento 

socioambiental por meio de processos de gestão ambiental dos meios de 

hospedagem com repercussão na comunidade, visando à integração homem e 

natureza em um equilíbrio dinâmico e sustentável.    
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2 MARCO TEÓRICO 

Na abordagem dos aspectos do desenvolvimento sustentável, serão 

apresentadas, neste capítulo, algumas considerações pertinentes à temática no 

âmbito do turismo, além dos movimentos, iniciativas mundiais e discussões das 

complexas inter-relações do homem com o meio ambiente na perspectiva de 

advogar pelo desenvolvimento turístico sustentável. Ressalta-se que é somente sob 

o enfoque da sustentabilidade do turismo que se pode garantir e assegurar os 

componentes dos diferenciais turísticos, o processo racional de exploração dos 

recursos ambientais naturais, histórico-culturais e temático-artificiais. A população 

residente envolve claramente o meio ambiente, no caso a do meio rural e o seu 

sistema econômico e o desenvolvimento de qualidade de vida.  

O marco teórico aborda os processos da gestão ambiental, as contribuições 

históricas da problemática ambiental com o surgimento de muitas instituições 

internacionais de defesa, preservação e certificação ecológica - incluindo-se 

algumas iniciativas isoladas de ONGs e as publicações de autores que não estão 

vinculadas a certificados ou selos verdes. Os programas de gestão ambiental 

apresentam as linhas principais de pensamento e práticas da gestão ambiental. 

Nos aspectos teóricos da gestão ambiental no turismo e nos meios de 

hospedagem, abordam-se as contribuições dos autores com conceitos das principais 

variáveis da gestão ambiental, os processos de implantação, seus resultados 

mercadológicos e de negócios e, principalmente, sua importância para a 

sustentabilidade do turismo. 

 

2.1 Contextualização sobre o desenvolvimento sustentável 
 
 

Há um novo paradigma a ser enfrentado no século XXI, que é a assimilação 

de uma percepção holística do mundo. Fato que envolve a ruptura de antigos 

valores, associados ao lucro máximo, que, para serem superados, exigem 

transformações nas atitudes e nos padrões de desperdício e de consumo. Para 

atingir perfeita mudança de valor e inserir a variável ambiental no sistema produtivo 

contemporâneo, é importante ocorrer plena conscientização e sensibilização social. 

Nesse sentido, muitas estratégias ambientais que, historicamente, passaram 

a ser propostas atualmente são assuntos dos fóruns ambientais. Um desses marcos 
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aconteceu em 1972 quando se realizou, em Estocolmo, a Conferência Mundial das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, na qual foram lançadas estratégias 

mundiais para a conservação da natureza e a criação de uma agenda global para 

mudanças. Em 1987, surge o relatório Nosso Futuro Comum, pela Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), também denominado 

Relatório Brundtland (CMMAD, 1991). O referido relatório sugere estratégias 

ambientais de longo prazo para atingir o almejado desenvolvimento sustentável. A 

União Internacional para a conservação da Natureza e dos Recursos Naturais 

(IUCN) considera desenvolvimento sustentável o processo que melhora as 

condições de vida dos ecossistemas. Para Carvalho (1998), o conceito de 

desenvolvimento sustentável apresenta três vertentes principais: crescimento 

econômico, equidade social e equilíbrio ecológico. Considerando esse tripé, o 

ambiente é uma questão central e relevante para o turismo, pois depende das 

condições que a natureza oferece, principalmente no turismo rural. Os investimentos 

a realizar no turismo e o desenvolvimento de novos destinos e produtos terão de 

evitar a destruição de nossa natureza, passando a abordar a sua magnitude e 

valorização para a vida do homem.  

Por sua vez, a Organização dos Estados Americanos (OEA) considera que o 

desenvolvimento do turismo sustentável significa atingir o crescimento de tal forma 

que não esgote o meio ambiente natural e humano e preserve a cultura da 

comunidade local. Isso implica em usar, porém não esgotar, os recursos locais 

naturais e físicos. Implica, também, em que seja feito o possível para preservar e 

enriquecer o patrimônio cultural local. 

A sustentabilidade no turismo é algo complexo e difícil de ser definido, mas, 

de maneira geral, envolve o uso racional dos recursos hoje, para que possam ser 

utilizados no futuro, tanto no âmbito social e ambiental como no econômico. 

O Fundo Mundial para a Natureza (WWF), em 1992, estabeleceu que o 

Turismo Sustentável é o turismo e a sua respectiva infraestrutura na perspectiva de 

usar os recursos naturais, sociais e culturais de forma sustentável; reduzir o 

consumo excessivo e o desperdício; manter a diversidade natural, social e cultural; 

integrar o turismo no planejamento estratégico; apoiar as economias locais; envolver 

as comunidades locais; consultar pessoas envolvidas e o público; treinar pessoas; 

fazer um marketing responsável; e realizar pesquisas e monitoramento. 
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O surgimento da sensibilização ambiental da sociedade fará com que surjam 

novos produtos turísticos que integrem valores ambientais e ecológicos. Portanto, o 

“setor” turismo deve estar preparado para essa mudança de hábito e atitude do seu 

demandante. O nível de consciência ambiental depende de variáveis econômicas e 

culturais da sociedade, dos diferentes grupos sociais e, ainda, dos conflitos de 

interesse dos diferentes atores envolvidos — setor público, setor privado e 

organismos sociais. No Brasil, podemos observar a presença de muitos dos fatores 

elencados pela Organização Mundial do Turismo (OMT): a escassa integração das 

políticas públicas de turismo com as demais políticas de governo, a insuficiência de 

recursos destinados aos órgãos públicos de administração do turismo, assim como a 

falta de recursos públicos para obras de infraestrutura básica e para fiscalização das 

atividades turísticas, que somados à carência de dados para a construção de 

indicadores de sustentabilidade, são os que mais se destacam dentro do setor 

público. No setor privado, falta, ainda, maior engajamento e investimentos para uma 

gestão socioambiental responsável. A fragmentação em pequenas e micro 

empresas pode também ser apontada como outro fator negativo para a difusão mais 

intensa de práticas sustentáveis. Entretanto, não se pode, hoje, pensar 

estrategicamente a gestão de empresas ou definir políticas públicas ignorando o 

paradigma da sustentabilidade. 

Pires (2002, p.37) enfatiza que “[...] mesmo iniciativas minoritárias no contexto 

geral do turismo são de grande significado para as mudanças que sobreviverão com 

a evolução das ideias e com a afirmação das tendências por um turismo diferente”. 

Uma das ações na gestão do turismo rural é a busca de alternativas eficientes 

para utilizar os recursos naturais de forma a minimizar a depredação e a 

deterioração. Precisa-se entender a forma de exploração sustentável, onde exista 

um planejamento sistêmico que identifique as causas, os efeitos e as consequências 

dessa atividade para o meio. O homem, ao invés de violentar e desrespeitar as 

regras que levam à estabilidade do ecossistema, pode, muito bem, servir de fator 

exógeno ao sistema ecológico, assegurando sua estabilidade, consequentemente, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável. 

Nas últimas décadas, essa mudança de valores passou a ser tratada com 

mais seriedade pelas empresas. Atribui-se a isso contingências tais como: a 

necessidade de gerir a urbanização; o esgotamento dos recursos naturais; o 
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esgotamento da capacidade da biosfera em absorver resíduos e poluentes; a 

globalização; as pressões sociais e as catástrofes ambientais.  

Hoje, sabe-se que a natureza e seus biomas são complexos e que não existe 

a possibilidade de uma ciência única que dê conta de explicar sua complexidade. 

Essa consciência deve tornar-nos mais humildes e dispostos ao diálogo efetivo. 

Todos os saberes são necessários para estudar o meio ambiente.  E é através da 

Educação Ambiental que os agentes de decisão podem ser informados e orientados 

para uma decisão correta em benefício do meio ambiente. 

Considerando a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental 

de Tbilisi, em que ficou evidenciado que todas as pessoas têm direito à educação 

ambiental, de acordo com os princípios e objetivos estabelecidos, assim como  o 

Código de Ética da OMT (2004), e, ainda, no caso do Brasil, com a Lei 9.795 que 

traça a Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL,1999), destaca-se que a 

educação ambiental deve intensificar a participação responsável nas decisões e 

procedimentos acerca da melhoria da qualidade do meio natural, social e cultural. 

Isso significa dizer que:  

 

As atividades de educação ambiental servem de instrumentos para a 
concretização de objetivos, desenvolvendo a sensibilização a respeito dos 
problemas ambientais, além de propiciar uma reflexão a respeito desses 
problemas e a busca de formas alternativas de solução (NOVAES, 2003, 
p.97). 

 

Nessa discussão, Cascino (1999) indaga sobre os “porquês” da Educação 

ambiental, ressaltando que as questões ambientais, na atualidade, têm força e 

penetração nas comunidades e que seus desdobramentos são conhecidos, levando-

se em conta a fragilidade do meio natural. Gestada a partir dos grandes debates 

sobre o futuro do planeta e o papel que desempenham as novas gerações na 

manutenção e no uso sustentável dos recursos naturais, a educação ambiental vem 

assumindo importante papel sobre as questões ambientais, provocando a mídia, o 

poder público, as Ongs, os organismos internacionais, os educadores e os demais 

grupos de interesses a se comprometerem com esse processo, criando e efetivando 

planos de ações interdisciplinares. 

Como coloca Souza (1998), não existem soluções puramente ecológicas, 

biológicas, jurídicas, agronômicas ou políticas, pois o meio ambiente, além de físico, 
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é também social e psíquico e está inserido em uma estrutura político-econômico-

social. 

 

A progressiva destruição dos ecossistemas naturais de uso turístico é um 
fato inegável. O processo progressivo foi detectado pela ecologia, e é 
mediante a aplicação desse conhecimento que se pode reverter o dano, até 
se alcançar uma plena compatibilidade e integração entre a atividade 
turística e a atividade própria do ambiente natural. Até agora a ciência 
ecológica não foi aplicada à estratégia geral do desenvolvimento turístico, 
atividade esta que deveria contar, mais que qualquer outra, com claros 
objetivos de conservação do meio ambiente natural, juntos com os de 
ordem econômica e social (MOLINA, 2001, p. 98). 

 

Dessa forma, abre-se amplo espaço para uma adequação educacional e 

econômica, assim como uma adequação racional de consumo. A deterioração da 

qualidade de vida não é puramente um fenômeno de poluição física do solo, das 

águas, do ar, do resíduo, mas, sobretudo, de poluição social e psíquica. 

É nessa discussão das complexas inter-relações do homem com o meio 

ambiente que Sachs (1994) reelaborou o conceito de desenvolvimento sustentável, 

partindo do conceito de ecodesenvolvimento, discutida no Centre International de 

Recherche sur l'environnement et le développement (CIRED), de modo mais intenso, 

desde o início da década de 1970. A referida discussão ampliou os seus horizontes, 

como um estilo de desenvolvimento aplicável a projetos não só rurais, mas também 

urbanos, opostos à diretriz mimético-dependente, tradicionalmente adotada nos 

países pobres, orientado pela busca de autonomia e pela satisfação prioritária de 

necessidades básicas das populações envolvidas. A integração da dimensão do 

meio ambiente é pensada não apenas como uma espécie de coação suplementar, 

mas também na qualidade de um amplo potencial de recursos, utilizando-se de 

critérios de prudência ecológica. 

Na elaboração das ecoestratégias do desenvolvimento, o planejamento trata 

de algumas dimensões de sustentabilidade, conforme as ideias de Sachs (2000): 

 

 Sustentabilidade Social – é a criação de um processo de desenvolvimento 

civilizatório baseado no ser e que seja sustentado por uma maior equidade na 

distribuição do ter, nos direitos e nas condições das amplas massas da 

população, com o intuito de achatar a distância entre os padrões de vida dos 

mais ricos e mais pobres. 

http://www.centre-cired.fr/?lang=en
http://www.centre-cired.fr/?lang=en
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 Sustentabilidade Econômica - possibilita uma melhor alocação e gestão mais 

eficiente dos recursos e um fluxo regular do investimento público e privado. Essa 

eficiência é macro-social, reduzindo os custos sociais e ambientais, bem 

diferente da lógica economicista. 

  Sustentabilidade Ecológica – incrementa o aumento da capacidade de recursos 

naturais, limitando os recursos não-renováveis ou ambientalmente prejudiciais, 

reduzindo o volume de poluição, autolimitando o consumo material pelas 

camadas sociais mais privilegiadas, intensificando a pesquisa de tecnologias 

limpas e definindo regras para uma adequada proteção ambiental. 

 Sustentabilidade Espacial – é aquela voltada a uma configuração rural-urbana 

mais equilibrada com ênfase nas seguintes questões: concentração excessiva 

nas áreas urbanas, processos de colonização descontrolados, promoção de 

projetos modernos de agricultura regenerativa e agroflorestamento, 

industrialização centralizada, criação de empregos rurais não agrícolas, e o 

estabelecimento de uma rede de reservas naturais e de biosfera para proteger a 

biodiversidade. 

 Sustentabilidade Cultural – engloba as raízes endógenas dos modelos de 

modernização e dos sistemas rurais integrados de produção, respeitando a 

continuidade das tradições culturais, e até mesmo a pluralidade das soluções 

particulares. 

 Sustentabilidade Política – privilegia a negociação da diversidade de interesses 

envolvidos em questões fundamentais desde o âmbito local ao global. 

 

Na ótica de sustentabilidade, Beni (2002) ressalta o planejamento como 

prioridade nas políticas de turismo, com estratégias concretas de intervenções 

corretivas, baseadas nos postulados interdependentes de eficiência econômica, 

equidade social e prudência ecológica. Inclui-se o critério de racionalidade social, 

baseado na crítica ao efeito de externalização de custos socioambientais, exercido 

pelo modelo puramente econômico. Logo, deve ser um planejamento participativo, 

com atores sociais, agentes e reagentes, em uma visão contratual com o meio 

ambiente. 

O planejamento participativo recupera a participação social da sociedade, de 

modo que o cidadão contribua na elaboração das ecoestratégias, desde a 
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informação até a execução da ação proposta, transformando a sociedade civil em 

um terceiro sistema, à medida que toma consciência de si mesma e começa a 

interpelar-se e a conhecer-se. 

Segundo Frangialli (1999), na medida em que se procede a um adequado 

desenvolvimento da atividade turística, esta poderá reduzir ao mínimo seus efeitos 

negativos para o meio ambiente e aumentar consideravelmente seus efeitos 

benéficos. Nessa perspectiva, aponta-se para o paradigma da sustentabilidade que, 

aplicado ao turismo, conforme a Carta de Lanzarote (apud CAPECE, 1997), entende 

que o desenvolvimento turístico deverá fundamentar-se em critérios de 

sustentabilidade, ou seja, há de ser suportável ecologicamente em longo prazo, 

viável economicamente e equitativo em uma perspectiva ética e social para as 

comunidades locais. Sendo o turismo um importante instrumento de 

desenvolvimento, este pode e deve participar ativamente na estratégia do 

desenvolvimento sustentável. Uma boa gestão do turismo exige garantir a 

sustentabilidade dos recursos dos quais depende. 

Retomando Sachs (2000), há quatro postulados, reunindo ideias essenciais 

do enfoque do desenvolvimento sustentável. O primeiro deles é a prioridade ao 

alcance de finalidades sociais, redirecionando o processo de crescimento 

econômico, visando ao alcance de objetivos sociais prioritários, traduzidos pelas 

suas necessidades materiais e psicossociais, como autodeterminação, participação 

política e autorealização. O segundo é a valorização da autonomia buscando um 

maior grau de controle dos aspectos cruciais do processo de desenvolvimento, 

mediante a ação da sociedade civil organizada, no âmbito local, microrregional ou 

regional, canalizando e maximizando os seus recursos disponíveis, em um horizonte 

de respeito às suas tradições culturais e sem incorrer com isso em autosuficiência 

ou isolacionismo. O terceiro é a busca de uma relação de simbiose com a natureza, 

abandonando o padrão arrogante de relacionamento com o meio ambiente biofísico 

instaurado pela modernidade à luz do processo modernizador. O quarto é a eficácia 

econômica, situando a eficiência econômica como uma alternativa à racionalidade 

microeconômica dominante, no sentido de uma internacionalização efetiva da 

problemática dos custos socioambientais do processo de desenvolvimento. 

Pode-se, também, reagrupar esses postulados do desenvolvimento 

sustentável de maneira a conceituar mais adequadamente em termos de estratégias 
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de um desenvolvimento socialmente mais justo, ecologicamente prudente e 

economicamente eficaz. 

No enfoque do desenvolvimento sustentável, o modelo teórico referencial 

proposto por Beni (2002), relaciona-se com os postulados acima referenciados, pois 

sugere a análise e o estudo do conjunto das relações ambientais que envolvem os 

subsistemas: ecológico, social, econômico e cultural, somando-se à organização 

estrutural que envolve a superestrutura e a infraestrutura, entendendo-se, aqui, a 

importância do papel a ser desempenhado pelos órgãos públicos e demais 

organizações e Associações que regulamentam e promovem a atividade turística. E, 

por último, as ações operacionais que envolvem, no mercado, a oferta e a demanda 

relacionadas à produção e ao consumo respectivamente, dependendo ambos do 

sistema de distribuição, ou do dinamismo da cadeia produtiva, como o autor coloca 

em seus estudos mais recentes. 

Logo, a gestão ambiental inclui-se na oferta e no sistema de distribuição 

como o conjunto dos aspectos da função geral de gerenciamento de uma 

organização necessário para desenvolver, alcançar e manter a política e os objetivos 

ambientais da organização. Em suma, é o remodelamento do processo produtivo, 

tendo por função torná-lo compatível com a fragilidade e harmonia do meio 

ambiente. Como reforça Beni (2002, p.51), “[...] é o entendimento do conjunto das 

relações ambientais do Sistur que em sua dinâmica mantém um processo contínuo 

de relações dialéticas de conflito e colaboração com o meio ambiente”.  

Para Callenbach et al. (2001,p.86), “[...] os problemas são sistêmicos, 

interligados e interdependentes e sua compreensão e solução requerem um novo 

tipo de pensamento sistêmico ou ecológico”. Esse novo pensamento precisa ser 

acompanhado de uma mudança de valores, passando da expansão para a 

conservação, da quantidade para a qualidade, da dominação para a parceria.  

Ainda na linha do modelo referencial sistêmico de Beni (2002), o autor aponta 

para a dimensão ecológica que abrange os diferenciais turísticos naturais 

pertencentes aos ecossistemas que apresentam, em sua segmentação físico-

territorial, significativo poder de atração. O turismo e o meio ambiente estão 

intrinsecamente ligados e são interdependentes. 

Na perspectiva da dimensão social, compreende-se a interatividade dos 

membros da comunidade no processo de planejamento do turismo no espaço rural. 
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É preciso lembrar que os impactos socioculturais do turismo nas comunidades 

ocorrem lenta e discretamente, porém com pouca ou nenhuma possibilidade de 

reversão. Existem fatores que determinam se o resultado dos impactos 

socioculturais resulta em impactos na atividade local. Dentre eles, podem-se 

destacar: a força e a coerência da sociedade e da cultura local; natureza do turismo; 

grau de desenvolvimento econômico e social da população local em relação aos 

turistas; medidas adotadas pelo setor público para administrar o turismo no espaço 

rural visando minimizar os custos socioculturais. 

A dimensão econômica compreende a inserção ecológica e social de 

empresas na vida da comunidade rural, integrando-a na dinâmica da competitividade 

regional e nacional mediante a afirmação do local como marca de produtos e 

serviços. Relaciona-se com impactos econômicos que podem apresentar variações 

significativas entre os diferentes tipos de economia, dependendo dos gastos dos 

turistas, dos empregos gerados pelo turismo no espaço rural, dos valores dos 

salários e do efeito multiplicador da atividade. 

Quanto à dimensão cultural, Beni (2002) aponta que o espaço cultural é 

aquela parte da superfície terrestre que teve sua fisionomia e “aura” originais, 

mudados pela ação do homem. É consequência da intervenção do trabalho físico e 

mental do homem no espaço cultural. Os recursos turísticos culturais são, pois, os 

produtos diretos das manifestações culturais. Como não existe cultura apenas – já 

que cultura pode ser entendida como conjunto de crenças, valores e étnicas para 

lidar com o meio ambiente, compartilhado entre os contemporâneos e transmitido de 

geração a geração –, vê-se que o que até agora foi aprendido e compreendido como 

cultura norte-americana, francesa, italiana, espanhola e tantos outros rótulos 

nacionais, nada mais é do que uma coleção de subculturas, tantos quantos sejam os 

grupos humanos que as produzem. 

Nesse entendimento, Sessa (1993) afirma que o turismo traz uma dupla 

contribuição: direta, como resultado de uma experiência cultural que enriquece a 

população visitada e o visitante com a aquisição de valores que ambas possuem; 

indireta, que consiste no planejamento (antes da viagem e na verificação natural de 

pontos de dúvida entre o turista e o visitado). 

Por outro lado, ao mesmo tempo em que o turismo é visto como importante 

fator de valorização, também é entendido como fator de degradação ambiental. É 
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fundamental, segundo Rodrigues (1998), que se entenda o ambiente, na sua 

concepção mais abrangente, ou seja, nas suas expressões (natural, ocupada e 

construída) que se interpenetram em um movimento sincrônico de ações e 

interações recíprocas. O meio ambiente é um sistema que obedece a determinadas 

leis, suscetível a qualquer ação externa, que pode provocar alterações. Quanto mais 

frágil for o sistema, menor será a capacidade de assimilar ou absorver as ações 

externas, ou seja, maior será o impacto ambiental.  

Cavalcante (2001) alerta para que a política de governo sobre o 

desenvolvimento sustentável esteja atenta à capacidade de suporte, adotando uma 

ação que reconheça os limites dos recursos naturais, garantindo também o nível do 

produto social, bem como a qualidade de vida.  

A pesquisa de Tigre (1994), sobre a gestão ambiental, demonstrou que a 

regulamentação governamental acaba sendo o principal indutor da adoção de 

soluções ambientais pela indústria, o que também serve para o setor terciário, 

especificamente para a hotelaria. O mercado, sozinho, é insuficiente para alterar o 

comportamento das empresas em relação ao meio ambiente. Assim, uma política 

pública de controle da poluição, por mínima que seja, é vital para a transição à 

sustentabilidade com uma gestão ambiental coerente, enquanto indicadores não 

apontarem a existência de um número significativo de consumidores verdes a ponto 

de tal fato implicar estímulos para a reconversão industrial às tecnologias limpas. 

Analisando os registros de Beni (2002), Sachs (2000) e Frangialli (1999), 

dentre outros pesquisadores de planejamento e desenvolvimento sustentável da 

atividade turística, chama-se a atenção para a importância do comprometimento 

sistêmico e ecológico para monitorar os impactos não só do turismo desenvolvido 

em áreas urbanas, como também equipamentos e atividades desenvolvidas nos 

espaços rurais. 

Visto pela perspectiva do desenvolvimento rural, o turismo passa a ser uma 

das atividades melhor colocadas para assegurar a revitalização do tecido econômico 

rural, sendo tanto mais forte quanto conseguir endogeneizar os recursos naturais, a 

história, as tradições e a cultura de cada região. Não é só um fator de diversificação 

das atividades agrícolas, como um fator de pluralidade, por meio da dinamização de 

um conjunto de outras atividades econômicas que interagem. É o caso do 

artesanato, da produção de produtos tradicionais, dos quais se destacam os 
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produtos agrícolas e gêneros alimentícios certificados, serviços de transportes, de 

guias turísticos, meios de hospedagem, restaurantes, museus, etc. 

Importa, pois, que o turismo no espaço rural, incluindo-se os meios de 

hospedagem, seja promovido de forma planejada e estrategicamente administrado 

na busca da sustentabilidade, no respeito pelas diferenças que caracterizam cada 

região e pelos requisitos de qualidade e de comodidade exigidos pela demanda de 

hábitos ambientalmente corretos. 

 

2.2  Processos da gestão ambiental: referencial normativo 
 

O progressivo debate em torno das questões ambientais teve seu início na 

década de 60, embora as questões relativas à legislação sobre poluição da água, do 

ar e a socialização da ética ambiental datem do início do século passado. Esse 

movimento intensificou-se conforme o Quadro 1 a seguir, fazendo com que a 

sociedade de forma geral ficasse mais atenta aos hábitos diários e aos impactos 

desses hábitos no meio ambiente 

 

Quadro 1 – Histórico das preocupações ambientais e sua evolução para a construção do 
desenvolvimento sustentável 

1962 Rachei Carson lança o livro Primavera Silenciosa. 

1968  Fundado o Clube de Roma: países que se reúnem para formar um movimento mundial 
de conscientização ecológica. 

1971 A ISO (International Standard Organization) constitui três comitês técnicos para a 
normalização: O GRANA do ar (TC-146) o da Qualidade da água (TC-147), o da 
qualidade do solo (TC -148). 

1972 O Clube de Roma promove a Primeira Conferência Mundial sobre o meio ambiente em 
Estocolmo. A Carta de Estocolmo estabelece 23 princípios comuns a todos os países, 
capazes de inspirar e orientar a humanidade para a preservação e melhoria do meio 
ambiente, conforme o Relatório dos Limites do Crescimento. 

1975 Primeiro marco internacional com o lançamento da Carta de Belgrado, definindo metas 
e orientações para a educação ambiental. 

1977 Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental em Tbilisi, Geórgia. 

1978 Por iniciativa da Alemanha, começam a surgir os selos ecológicos e a certificação 
ambiental, adotando o selo Blue Angel. 

1983 Criada a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD. 

1987 Como resultado do CMMAD surge o Relatório “O nosso futuro comum” ou Brundtland. 

1991 Realizada a Segunda Conferência Mundial da Indústria em Roterdam sobre Gestão 
Ambiental. 

1992 Conferência da ONU sobre o meio ambiente e desenvolvimento UNCED - Rio 92. 
Aprovação da Agenda 21 

1992 Edição da Norma Britânica ES 7.750, que cria procedimentos para estabelecer um 
sistema de gestão ambiental, como base para a lSO 14000. 

1995 A International Hotel Association- IHA, a International Hotels Environment Initiative - 
IHEI e a United Nations Environmental Programme - UNEP, lançam o pacote de ações 
ambientais para hotéis. 

1996  Editada a Norma ISO 14.000, que trata do sistema de gestão ambiental para as 
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empresas. 

1996 OMT lança a Agenda 21 para a Indústria de Viagem e Turismo, visando o 
desenvolvimento sustentável. 

1997 Elaborado o Protocolo de Kyoto que estabeleceu diretrizes para uma coordenação 
internacional contra o aquecimento global. 

1999 Aprovado o Código Mundial de Ética do Turismo na Assembleia Geral da OMT. 

2002 Cúpula de Quebec lança a Carta de Quebec, com recomendações para operadores do 
ecoturismo. 

2002 Acontece o evento mundial RIO + 10, na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 
Sustentável de Johanesburgo. 

2003 Acontece o III Fórum Social Mundial em Porto Alegre e a I Conferência Brasileira do 
Meio Ambiente. 

2004 Conferência Aalborg +10 - governos da Europa participaram da assinatura do 
compromisso de Aalborg e decorreu a Campanha Europeia das Cidades Sustentáveis. 

2007 Divulgada a Carta de Leipzig sobre as cidades europeias sustentáveis. 

2009 Instituída a Declaração de Gaia, que implanta o Condomínio da Terra no I Fórum 
Internacional do Condomínio da Terra. 

2009 Acontece a COP-15 da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, em 
Copenhague. 

2010 A ONU fez o lançamento oficial do Ano Internacional da Biodiversidade no dia 22 de 
janeiro, em evento organizado pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em sua sede em Paris.  

2012 O evento mundial RIO + 20, retomando as Conferências da ONU, quanto aos 
aspectos da sustentabilidade nas diferentes dimensões. Presença de 94 chefes de 
Estado “Documento o Futuro que Queremos”. 

Fonte: Adaptado por Novaes (2012) de Donaire (1999),PNUMA (2009), OMT (2010), WWF (2011).  
 

Por meio desse quadro é possível observar a evolução dos debates entre as 

nações em relação às preocupações ambientais e às decisões cada vez mais 

enérgicas em torno da conscientização e sensibilização da sociedade. As principais 

conferências internacionais sobre meio ambiente e os documentos nelas produzidos, 

em forma de tratados, protocolos, convenções, agenda, dentre outros, influenciam, 

de algum modo, os diversos setores de desenvolvimento. A cadeia produtiva do 

turismo não ficou fora desse contexto de comprometimento ambiental. Muito embora 

as ações efetivas, além da implantação de normas reguladoras e legislação, tenham 

ocorrido de diferentes formas e níveis de comprometimento em relação à gestão 

ambiental. 

A Conferência do Rio de 1992 consagrou definitivamente o conceito de 

desenvolvimento sustentável, que havia sido oficializado pela ONU no Relatório 

Brundtland. Além de outras políticas de desenvolvimento, na política de turismo do 

Brasil, discutiu-se amplamente o conceito de desenvolvimento sustentável do 

turismo evidenciado nas ações de planejamento do Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo (PNMT), estendendo-se até o Plano Nacional de 

Turismo atualmente em vigência. Na prática, efetivamente, o nível de implantação, 
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desenvolvimento e consolidação das ações deixa a desejar, salvo algumas 

iniciativas como as já apresentadas na presente tese. 

Na sequência dos movimentos, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável de Johanesburgo foi convocada em 2002 com vistas a estabelecer um 

plano de implementação que acelerasse e fortalecesse a aplicação dos princípios 

aprovados no Rio-92. O Brasil procurou, nas três conferências, dar ênfase às 

questões que considerava cruciais para o seu desenvolvimento. As negociações na 

área de meio ambiente passaram a ter consequências sobre as negociações de 

comércio e financiamento para os diversos setores de desenvolvimento econômico, 

inclusive o turismo. 

Atualmente com a realização da RIO + 20, em 2012, e outros grandes 

eventos mundiais que serão sediados no Brasil, a perspectiva é de que a cadeia 

produtiva do turismo evolua no cumprimento de práticas ambientalmente 

sustentáveis em todos os empreendimentos, incluindo-se os meios de hospedagem, 

seja por interferência da implantação do Sistema Brasileiro de Classificação 

Hoteleira– SBClass (MTUR, 2011), seja por outras normas de certificação ambiental 

como a ISO 14.001(ABNT, 2004) e a NBR 15.401:2006 (ABNT, 2006). 

Não obstante, para corroborar nos movimentos ambientais, surgiram muitas 

instituições internacionais de defesa, preservação e certificação ecológica e 

ambiental, tais como World Wildlife Foundation, Green Globe, Forest Stewardship 

Council, Greenpeace, International Hotel in Environmental Iniciative, Rainforest 

Alliance, International Ecotourism Society, – Certificación para la Sostenibilidad 

Turístico, Centro de Estúdios de Ecoturismo para lo Desarollo Sostenido, e no Brasil, 

a FUNBIO, ECOBRASIL, S.O.S. Mata Atlântica, dentre outras. 

Dos anos de 1970 até meados da década de 90, foi possível demarcar uma 

fronteira muito clara da atuação empresarial relativa ao meio ambiente. De acordo 

com Viola (1992), da típica postura reativa própria dos anos de 1970, a qual 

considerava a relação entre proteção ambiental e desenvolvimento como 

absolutamente antagônica, uma parte do setor empresarial assumiu uma postura 

proativa e inseriu-se na comunidade ambientalista em meados da década de 1980 

como um dos seus membros mais expressivos, ganhando destaque no início da 

década de 1990. Assim, o modelo de desenvolvimento sustentável advoga a total 

complementaridade entre a proteção ambiental e o desenvolvimento. 
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Layrargues (2006) diz que o ambientalismo é um movimento histórico 

originado a partir do recente reconhecimento dos assustadores efeitos negativos da 

intervenção antrópica na biosfera, em sua crítica ao modelo civilizatório ocidental, 

reprovando os paradigmas norteadores da sociedade industrializada de consumo. 

Como alternativa, propôs que se efetuasse uma alteração no rumo das coisas, 

objetivando a elaboração dos pilares de uma nova era, pautada não mais no 

esgotamento da natureza, mas na sustentabilidade ambiental. 

Por volta de meados da década de 1980, as empresas europeias começaram 

a adotar práticas ecológicas simples, como programas de reciclagem, medidas de 

economia de energia, reutilização de recipientes. Outras foram além ao implantar 

programas de qualificação ou Certificação ambiental através da série das Normas da 

ISO 14000. 

Steger (apud SILVA; ENDERS; SILVA, 2003) identifica, também, os anos de 

1980 como os primórdios da gestão ambiental, por meio da adaptação das 

empresas norte-americanas às novas exigências da legislação ambiental. Na 

Europa, no mesmo período, as empresas já procuravam adotar atitudes proativas, 

prevendo as oportunidades de negócios, advindas da gestão ambiental, 

considerando as exigências do mercado. A Alemanha é um dos países onde a 

conscientização ecológica está avançada entre a população em geral, empresários e 

políticos, como produto da renovação da cultura empresarial, que constitui a base da 

gestão ambiental. 

Nesse contexto, segundo relatório da OMT (2004), muitas iniciativas 

voluntárias vêm desempenhando um importante papel na regulamentação das 

operações de turismo no que se refere às questões ambientais, econômicas e 

sociais das empresas turísticas, incluindo-se os meios de hospedagem. O referido 

relatório, baseia-se na análise de 104 iniciativas voluntárias. 

Na análise do total das Iniciativas Voluntárias de Turismo Sustentável (IVTS), 

realizada em 2004, constatou-se que 56 iniciativas referiam-se a organizações 

mundiais que trabalhavam com os meios de hospedagem, representando 54%. Das 

56 iniciativas, somente sete (7) especificamente para hospedagens rurais e duas (2) 

para fazendas com produção orgânica. As demais iniciativas, voltavam-se para 

iniciativas voluntárias sustentáveis em parques, campos de golfe praias, camping, 

ilhas, clubes, meios de transportes, operadores de viagens, além de outros 
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empreendimentos. Espera-se que o próximo relatório das IVTS apresente resultados 

mais otimistas em relação ao desempenho dos procedimentos ambientais em meios 

de hospedagens, especificamente do espaço rural. 

Os critérios dessas iniciativas reportaram-se aos princípios da Agenda 21, 

mais especialmente aos selos e premiações do Green Globe 21, certificada pela 

World Travel and Tourism Council (WTTC), dizendo respeito à redução e à 

reciclagem de lixo, à economia de água e energia, ao uso de alimentos orgânicos e 

aos locais, às trilhas ambientais, à baixa poluição sonora, dentre outras. 

A representação das iniciativas voluntárias dos meios de hospedagem 

resumem a situação atual e algumas tendências durante a fase de desenvolvimento, 

exigências, procedimentos e eficácia dos grupos de rótulos ecológicos, prêmios e 

auto comprometimento dos equipamentos avaliados. 

Destaca-se nas IVTS o Prêmio Green Hotel, concedido em 2000, ao Westin 

Rio Mar Hotel de Rio Grande-RS, pelo seu programa de reciclagem de papelão, 

vidro, papéis, alumínio, embalagens e plásticos. 

Nas conclusões do relatório realizado pela OMT, o qual avaliou as iniciativas 

voluntárias para o desenvolvimento sustentável, destaca-se que as três categorias 

de IVTS, ou seja, selo ecológico, prêmios e iniciativas de auto comprometimento, 

tornaram-se parte da cadeia produtiva do turismo, movimentando as diferentes 

empresas em direção à sustentabilidade, apesar do estímulo e suporte cauteloso 

dos investidores do segmento. 

Os critérios de conduta objetivam: aumentar a conscientização, levando a 

melhorias através de Códigos ou outras iniciativas de comprometimento na primeira 

fase; identificar e estimular boas práticas com prêmios, na segunda fase; multiplicar 

as práticas e elevar os padrões de desempenho como é feito pelos selos ecológicos, 

contribuindo para a elevação do padrão geral de qualidade do setor turístico. 

Todos os sistemas de IVTS, por meio de suas comissões de qualidade 

ambiental, monitoram e usam parâmetros de pontuação para verificar o alcance dos 

objetivos, exigências e conteúdos, procedimentos, marketing, resultados, projetos 

adicionais e perspectivas, dentro de cada categoria.  

Embora os selos de meio ambiente estivessem em estágio inicial, o relatório 

das Nações Unidas (1999 apud OMT, 2004) ressalta que as iniciativas voluntárias e 
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os acordos constituem um tipo específico entre uma variedade de instrumentos que 

poderiam ser utilizados para alcançar o desenvolvimento sustentável. 

Nessa esteira de adoção de iniciativas sustentáveis no Brasil, os hotéis, 

pousadas e refúgios ecológicos que fazem parte da Associação Hotéis Roteiros do 

Charme, alguns localizados em espaços rurais, também servem de exemplo na 

adoção de posturas ambientais contidas em um Código de Ética e de Conduta 

Ambiental, o qual procura um objetivo comum e não o conflito entre a preservação 

do meio ambiente e o desenvolvimento econômico. Os hotéis pertencentes a essa 

Associação agem com compromisso social e são benchmarks de práticas 

sustentáveis na hotelaria. 

Considerando que a discussão e implementação de programas ambientais 

seja ainda um fenômeno relativamente recente nos equipamentos turísticos, de 

acordo com estudos sobre programas de certificação da atividade, pode-se estimar 

que muitos selos internacionais, nacionais ou regionais sejam significativos para 

potencias consumidores. As práticas ambientais já implementadas demonstram, não 

só a importância dessa estratégia mercadológica para a “indústria” do turismo, mas 

principalmente, para objetivos de sustentabilidade. 

Corrobora, nesse sentido, o progressivo debate em torno das questões 

ambientais, o qual vem se intensificando ano a ano, e está fazendo com que a 

sociedade, de forma geral, fique mais atenta aos hábitos diários e seus impactos no 

meio ambiente. Esse aumento da consciência ambiental deu origem a um novo 

segmento do mercado composto por consumidores com atitudes positivas em 

relação a produtos verdes ou à adoção de ética no consumo. 

Por outro lado, Tachizawa e Faria (2002) destacam o compromisso da 

responsabilidade social e ambiental das empresas e enfatizam a relação direta com 

o conceito de efetividade enquanto capacidade de cumprir as metas do 

desenvolvimento econômico-social. A efetividade está vinculada à satisfação da 

sociedade com o atendimento das demandas sociais, econômicas culturais e 

naturais. Portanto, uma organização é efetiva, no caso dos meios de hospedagem 

no espaço rural, quando mantêm uma postura ambientalmente responsável. Os 

autores ainda reforçam que é preciso levar em conta a lucratividade no cumprimento 

de questões ambientais, o crescimento mundial dos movimentos ambientalistas, a 

valorização de práticas ambientais e o faturamento dependente direto dos 
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consumidores que darão preferência aos produtos e serviços ecologicamente 

corretos. 

Segundo Fraj e Martinez (2007), “[...] os consumidores têm se conscientizado 

da necessidade de fazer compras socialmente responsáveis e exigir das empresas 

comportamentos ecologicamente adequados”. 

Ribeiro e Veiga (2011) afirmam que o consumo sustentável, conceitualmente 

concebido como consciência ecológica na compra de produtos e serviços, o não 

desperdício de recursos, o empenho em reciclagem de materiais e produtos e a 

propensão para um estilo de vida menos consumista, ficou constatado na pesquisa 

que realizam sobre o consumo sustentável, com universitários, em São Paulo. Os 

autores ressaltam que a tendência de maior engajamento dos diversos atores 

sociais na preservação do meio ambiente é um aspecto a ser aprimorado através do 

hábito das pessoas. 

Um meio de hospedagem que tenha premissas efetivamente de práticas da 

sustentabilidade deve não apenas adotar padrões e procedimentos que minimizem o 

impacto no meio ambiente, conscientizando seus colaboradores, como também 

auxiliar no compartilhamento de informações e na própria educação ambiental do 

hóspede. (TÖPKE; VIDAL; SOARES, 2011). Constata-se um esforço no processo de 

socialização da “consciência ambiental”, antes limitada a um reduzido número de 

pessoas, como cientistas, ativistas ambientais e funcionários de órgãos ambientais.  

Percebendo essa mudança nas atitudes do consumidor, diferentes setores 

industriais, comerciais e de serviços começaram a desenvolver estratégias de 

marketing e produção para adequar seus produtos a padrões ambientais, ou 

produtos ambientalmente corretos: os "produtos verdes". 

Dias (2006) reforça que o interesse das empresas para mostrar ao público a 

preocupação em preservar o meio ambiente, aliou-se ao marketing ecológico que 

começou a ser usado como diferencial pela maioria das empresas. Os produtos 

recicláveis ficaram em alta, proliferaram os selos verdes, identificando produtos 

como “ambientalmente saudáveis” e que havia consumidores que estavam dispostos 

a adquiri-los, independente de valores mais altos. Ressalta-se que as práticas 

ambientais em meios de hospedagem do espaço rural também podem ser utilizadas 

como estratégias de mercado.  
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Cavassa (2001) explica que o objetivo da empresa hoteleira é a captação do 

mercado, ou seja, atingir um mercado potencial e cativo cuja finalidade é manter a 

taxa máxima de ocupação do estabelecimento; a qualidade do serviço, visando a 

excelência da prestação do serviço; a rentabilidade a fim de buscar o equilíbrio entre 

benefício e rentabilidade; a imagem, uma vez que se assegura o prestígio do hotel 

com base nos serviços prestados; a competitividade em relação aos demais 

estabelecimentos.  

Para Siguaw e Enz (1999), os meios de hospedagem precisam agir 

proativamente para garantir sua competitividade, agregando valor ao serviço 

ofertado e assegurando a sustentabilidade. 

Acrescentando-se a gestão ambiental, ampliam-se as possibilidades da 

criação de novos mercados, fortalecimento da imagem da empresa, redução dos 

custos operacionais, melhoria no desempenho da empresa, criando-se assim, mais 

um diferencial competitivo (KINLAW, 1997; ANDRADE, TACHIZAWA e CARVALHO, 

2000). Tanto no setor industrial como no de serviços, o uso do processo criativo de 

preservação do meio ambiente com a ajuda de técnicas ecologicamente prudentes, 

concebidas em função das potencialidades desse meio, impede-se o desperdício de 

recursos, alcançando-se a satisfação das necessidades dos membros da sociedade, 

dada a diversidade dos meios naturais e dos contextos culturais, não restritos 

apenas à introdução de tecnologias limpas, mas também a soluções amplas, 

adequadas, integradas e eficazes do ponto de vista ambiental e social.  

Nessa premissa, é possível afirmar que o segmento hoteleiro, como visto 

anteriormente, transforma-se ao agregar o paradigma ambiental às experiências e 

aos procedimentos usados em diferentes programas de gestão comprometidos com 

os melhoramentos ecológicos, ações e planos de melhoria ambiental. E, esta deve 

ser uma atitude visível em procedimentos ambientalmente corretos agregando 

“negócios” em um mundo cada vez mais “verde”, fazendo com que o caráter 

ambiental torne-se um diferencial, atendendo às exigências do mercado, mas antes 

preocupado com a preservação ambiental. 

No caso do turismo, esse fenômeno passa a ser determinante, quando 

empresas como agências e operadoras turísticas tentam ampliar o efeito de 

marketing de seus produtos turísticos por meio da associação a certas palavras, 

como turismo ecológico, natural, romântico, alternativo, humano, leve ou ativo. Ao 
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fazer isso, esses empreendimentos caracterizam seus produtos como verdes 

mesmo sem atender às exigências de instituições certificadoras, para que sejam 

classificados como ambientalmente corretos. Certamente, a escolha dos meios de 

hospedagem a fazer parte desse pacote turístico fica condicionada ao 

comprometimento ambiental da empresa.  

Segundo Swarbrooke (2000), na década de 1990, as empresas começam a 

sofrer pressões públicas e políticas para atuarem com ética e responsabilidade 

social e o turismo também é influenciado por essa tendência. A expressão turismo 

sustentável aparece como uma proposta de maximização dos pontos positivos da 

atividade, amenizando ou extinguindo os aspectos desfavoráveis em relação ao 

meio ambiente. Os meios de hospedagem servem de suporte básico para o 

desenvolvimento do turismo, sobressaindo-se na busca por tecnologias limpas e 

práticas mais sustentáveis. O fato de ser um dos principais elementos do turismo 

reafirma a necessidade de redirecionamento nos processos de gestão desses 

equipamentos não só nos grandes centros urbanos, como também no espaço rural. 

Surge, nesse contexto, a contribuição de Nahuz (1995) quando diz que a 

gestão ambiental passa a ser todo o conjunto dos aspectos da função geral de 

gerenciamento de uma organização necessário para desenvolver, alcançar e manter 

a política e os objetivos ambientais da organização. Em suma, é o remodelamento 

do processo produtivo, tendo por função torná-lo compatível com a fragilidade e 

harmonia do meio ambiente. Nesse sentido, são identificados os possíveis impactos 

negativos que a empresa gera ao meio e medidas mitigadoras são adotadas em um 

processo de busca de tecnologias limpas e produção competitiva, sem, contudo, 

alterar as funções gerenciais básicas. Muitos conceitos de gestão ambiental são 

abordados na literatura e alguns deles serão citados como forma de melhor 

compreender o constructo. 

De acordo com Gonçalves (2004) e Steger (2000), o sistema de gestão 

ambiental (SGA) é parte do sistema administrativo de uma empresa ou 

empreendimento turístico e aborda um gerenciamento ecológico envolvido em uma 

série de diretrizes, estratégias, observando a estrutura organizacional, a atividade de 

planejamento, responsabilidade, treinamento, práticas e procedimentos, processos e 

recursos. É um processo sistemático e transparente a ser difundido e interiorizado 

por toda a organização, com o propósito de implementar um policiamento e 
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responsabilidades que vão ao encontro das metas ambientais, tendo auxílio de 

auditorias regulares de seus elementos. 

Jabbour, Santos e Nagano (2009) dizem que a sistematização do estado da 

arte conduz à identificação de dezenas de definições conceituais para a gestão 

ambiental que não apresentam diferenças significativas e ressaltam que: 

 
Gestão ambiental é um conjunto consistente de adaptações ou ações 
isoladas, levando a cabo no contexto organizacional, que altera estrutura, 
responsabilidades, diretrizes, práticas administrativas e aspectos 
operacionais, para fazer frente à complexidade inerente à inserção da 
variável ambiental, atingindo expectativas e metas previamente 
estabelecidas, por meio da mitigação dos efeitos negativos gerados pelas 
atividades empresariais- principalmente em termos de desenvolvimento de 
produtos e processos. (JABBOUR; SANTOS; NAGANO, 2009, p. 343). 

 

Segundo Andrade, Tachizawa e Carvalho (2000), para criar um sistema de 

gerenciamento ambiental, é necessário investigar as condições internas e externas 

que influenciam na organização, ou seja, o meio no qual a organização está 

inserida. De acordo com os autores acima citados, a gestão ambiental é um 

processo contínuo e adaptativo, por meio do qual uma organização define (e 

redefine) seus objetivos e metas relativas à proteção do ambiente, à saúde e à 

segurança de seus empregados, clientes e comunidade. Então, segundo os autores, 

a qualidade nas organizações deve ser entendida como uma filosofia que embasa o 

modelo de gestão ambiental proposto. Aqui entendido como modelo de gestão 

ambiental o conjunto de decisões exercidas sob princípios de qualidade ambiental e 

ecológica preestabelecidos, com a finalidade de atingir e preservar um equilíbrio 

dinâmico entre objetivos, meios e atividade no âmbito da organização. 

Na esteira das práticas ambientais, as iniciativas isoladas de ONGs e as 

publicações de autores vinculadas a certificados ou a selos verdes, os programas de 

gestão ambiental apresentam três linhas principais de pensamento: 

 

 desempenho sustentado: significa acoplar no nível intraorganizacional o novo 

paradigma ambiental, associado a lucro e a desempenho (KINLAW, 1997); 

 ecoeficiência: é a “capacidade de adquirir preços competitivos que satisfaçam as 

necessidades humanas e tragam qualidade de vida para a sociedade, enquanto 

se reduz os impactos ambientais e a intensidade de recursos através do ciclo de 

vida” (DE SIMONE; POPOFF, 2000, p. 89); 
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 capitalismo natural: fornece subsídios para identificar relevantes ganhos, não 

somente para as futuras gerações, mas também para os acionistas, pois podem 

vir a gerar receitas decorrentes de uma política de valorização do capital natural. 

 

Para Siguaw e Enz (1999), os hotéis que adotam a postura sustentável 

partem da reavaliação de suas atitudes e da conscientização de seus membros, 

buscando uma postura menos danosa ao ambiente. Sendo tal postura auferida por 

meio da otimização do uso dos recursos, do reaproveitamento e reciclagem dos 

resíduos, maneiras simples de repensar o processo e tentar racionalizá-lo. Em 

função da contenção do desperdício, economiza-se nos custos operacionais, 

crescem as oportunidades de mercado derivados das novas práticas ambientais, a 

imagem da corporação é fortalecida, além de causar um impacto positivo na moral 

dos empregados, aumentando o comprometimento dos clientes internos e o orgulho 

em ser parte da corporação. 

 

2.2.1 Sistema de Gestão Ambiental e a ISO 14000 nos Serviços Turísticos e Meios 
de Hospedagem 

 

As empresas hoteleiras percebem sua parcela de responsabilidade social e 

estão, gradativamente, adaptando-se às práticas sustentáveis. Como a hotelaria é 

um segmento de mercado em expansão que depende diretamente da atratividade 

exercida pelo meio ambiente saudável, urge agregar em seus valores, política e 

cultura, sua responsabilidade ambiental. Os meios de hospedagem precisam agir 

proativamente para garantirem-se competitivos, agregando valor ao serviço ofertado 

e assegurando longevidade à atividade nos meios de hospedagem.  

Abreu (2001) chama a atenção para mudanças comportamentais relativas ao 

meio ambiente, caracterizando um novo tipo de hóspede, mais comprometido com a 

prática do turismo sustentável, mudando suas atitudes em relação ao meio 

ambiente, exigindo práticas ambientalmente mais saudáveis nos meios de 

hospedagem. 

Por outro lado, segundo Layrargues (2006), uma análise de conjuntura 

sistêmica, enfocando tanto a relação usualmente considerada a respeito da 

interação entre a empresa e o meio ambiente, como também os aspectos 

econômicos, políticos e tecnológicos, é suficiente para a constatação de que a 
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incorporação da variável ambiental nas empresas partiu, sobretudo, de uma 

sensibilização econômica, e não ecológica, como vem sendo comumente apontado. 

Essa percepção já sinaliza que tal ótica não corresponde propriamente a um 

processo de transformação paradigmática, ou seja, uma transição ideológica da 

racionalidade econômica para a ecológica. 

O pano de fundo dessa questão advoga que o setor empresarial vem 

promovendo uma mudança desde o início da década de 1990, quando assumiu uma 

atitude positiva para com o meio ambiente, mas não mais compulsoriamente, por 

causa da rigidez da legislação ambiental, e sim voluntariamente, por vislumbrar 

oportunidades de negócio, ao agregar a variável ambiental na dimensão 

empresarial. E, assim, antecipar-se à legislação ambiental não significaria mais 

apenas manter ações preventivas para evitar acidentes e riscos ambientais, mas, 

sobretudo, obter uma vantagem competitiva no mercado, localizada na variável 

ecológica. Percebeu-se que o que era considerado um dejeto poderia, muitas vezes, 

tornar-se um recurso e, nesse sentido, o primeiro passo em direção à 

sustentabilidade correspondeu à economia de recursos naturais e energéticos, 

diminuindo, como consequência, o desperdício e a poluição. 

A discussão sobre essa temática leva os diferentes segmentos empresariais 

ao entendimento de que a responsabilidade empresarial quanto ao meio ambiente 

deixou de ter características compulsórias para transformar-se em atitude voluntária, 

superando as próprias características da sociedade. 

Nessa esteira, algumas empresas hoteleiras dos centros urbanos passam a 

buscar práticas para a implantação da norma da ISO voltada para a gestão 

ambiental, mesmo que em menor escala. Conforme a NBR ISO 14.001 (ABNT, 

2004) o sistema de gestão ambiental “[...] é a parte do sistema de gestão global que 

inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, 

práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, 

atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental”.  

Assim a ISO oficializou com base na BS 7750 as primeiras normas da série 

ISO 14000, procurando estabelecer diretrizes para a implementação de sistema de 

gestão ambiental nas diversas atividades econômicas que possam afetar o meio 

ambiente e para a avaliação e certificação desses sistemas, com metodologias 

uniformes e aceitas internacionalmente em que a maneira mais adequada de 
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estabelecer um programa de gestão ambiental para a empresa é obedecer às 

Normas ISO 14.001 e 14.004 da ABNT que especificam diretrizes para o SGA.  

As normas ISO 14.001 e ISO 14.004, referem-se ao SGA. Na primeira são 

definidas as diretrizes para uso da especificação e estabelece-se interessante 

correspondência entre a ISO 14.001 e a ISO 9.001, demonstrando a compatibilidade 

entre os dois sistemas e mostrando a viabilidade da aplicação das normas da ISO 

14.001 para aquelas que já estão aplicando a ISO 9.001. Na ISO 14.004, são 

descritas as diretrizes gerais sobre os princípios, os sistemas e as técnicas de apoio 

do SGA. Compreendendo a relevância dos programas de gestão ambiental, algumas 

empresas optam pelos programas de certificações quando buscam homogeneizar 

conceitos, ordenar atividades, criar padrões e procedimentos do setor produtivo.  

São duas as principais certificações internacionais de sistemas de gestão 

ambiental: a ISO 14.000 (eco-management) e a EMAS (Audit Scheme). Ambas as 

certificações foram inspiradas nas normas de qualidade ISO 9000, focalizando a 

adequação dos processos-chave e sua respectiva documentação. 

Entre os objetivos das normas ISO 14.000 estão: conhecer a legislação 

ambiental adequando-se a ela; ter responsabilidades sociais; controlar os custos 

ambientais; melhorar continuamente os processos organizacionais; fortalecer a 

imagem da empresa, associando seus objetivos da organização aos ditames da 

internacionalização dos custos ambientais.  

A norma ISO 14.001 é o único padrão normativo sobre o sistema de gestão 

ambiental. Por outro lado, a norma ISO 14.004 é um padrão informativo que orienta 

a implementação da ISO 14.001. É importante relatar que a ISO 14.001 é uma 

norma de gestão ambiental, não de desempenho ambiental. Desse modo, ela define 

os elementos-chave que constroem um SGA sem definir com precisão, no entanto, o 

modo como devem ser organizados ou implementados. Assim, cada organização 

fica livre para adaptar o SGA às suas necessidades particulares. A ISO 14.001 não 

define níveis, valores ou critérios de desempenho, permitindo que cada organização 

estabeleça seus próprios objetivos e metas, levando em consideração os requisitos 

reguladores da legislação nacional, estadual e municipal, bem como os requisitos 

organizacionais. 

Os princípios que embasam as normas ISO 14.000 foram elaborados visando 

o manejo ambiental e relacionam-se ao que a empresa pode fazer para minimizar os 



57 
 

 

efeitos nocivos ao ambiente causados por suas atividades. Estão voltados para o 

fomento dos processos de impactos ambientais, uma vez que orientam a 

organização quanto a sua estrutura, a sua forma de operação e de levantamento, ao 

seu armazenamento, a sua recuperação e disponibilização dos dados e resultados, 

sempre atentos para as necessidades futuras e imediatas de mercado e, 

consequentemente, à satisfação dos clientes.  

Ainda considerando a implantação da ISO 14.001, Tibor e Feldmann (1996) e 

Nahuz (1995) destacam as especificações com a instrução de uso da SGA os 

elementos estruturais, ou seja, a política ambiental, o planejamento, a implantação e 

operação, a verificação e ação corretiva, a avaliação pela alta administração e a 

melhoria contínua. 

Donaire (1999) enfatiza que, apesar da inegável importância da contribuição 

dos sistemas de gestão ambiental, as organizações que hoje se encontram inseridas 

em um mercado a cada dia mais competitivo e globalizado não devem mais apenas 

identificar e minimizar os impactos ambientais que suas atividades causam ao meio 

ambiente. Tais organizações necessitam, também, conhecer melhor seu 

desempenho para sobreviverem nesse novo cenário, fazendo com que haja uma 

maior interação dos seus objetivos e metas ambientais às estratégias, aos objetivos 

e às metas organizacionais. As metodologias ou sistemas de avaliação de 

desempenho são instrumentos que podem auxiliar nesse processo, se devidamente 

inseridas no processo de implementação dos sistemas de gestão ambiental. 

Pesquisa realizada no Brasil por Maimon (1996) enfatiza que os setores de 

atividades que se destacaram com o maior número percentual de empresas que 

realizaram procedimentos gerenciais associados à gestão ambiental, em 2007, 

foram: Refino de Petróleo (100%) e Química (84,1%) que tradicionalmente lideram a 

responsabilidade ambiental através do programa de adesão voluntária Atuação 

Responsável. A indústria Extrativa (84,1%) justifica sua prioridade pelo grande 

impacto socioambiental de suas atividades e da exportação de seus produtos.  

Limpeza e Perfumaria (82,9%) e Alimentos (82,3%) são mobilizados pelo 

consumidor de produtos naturais. A autora também ressalta uma pesquisa 

elaborada pela Trevisan, em 2007, nas 500 maiores empresas brasileiras em que 

apareceu o novo contexto: a ênfase é de ecoeficiência, com 61% das empresas 
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reduzindo o uso de água e energia elétrica e 85% praticando a coleta seletiva de 

lixo. 

Iniciativas na área do turismo e hotelaria são relatadas pela TÜV Rheinland, 

que tem certificado hotéis e empresas de turismo em 21 países, em conformidade 

com as normas internacionalmente reconhecidas para esse mercado. Isso inclui a 

verificação de hotéis de categoria 3, 4 e 5 estrelas, além de spas e espaços de 

wellness, bem como operadoras turísticas, centros de esqui e cruzeiros. "Mais e 

mais empresas estão se beneficiando da nossa vasta experiência, adquirindo 

vantagens competitivas através de testes regulares por nossas equipes 

especializadas". (SEICHE, 2012). O objetivo das certificações em turismo da TÜV 

Rheinland é aumentar a segurança e qualidade dos serviços. A certificação é 

realizada com base em normas internacionalmente reconhecidas, como a ISO 9.000 

(Sistemas de Gestão da Qualidade), ISO 14.000 (de proteção ambiental) e ISO 

22.000 (segurança alimentar), bem como as normas específicas para o setor. 

Conforme Santos, Souza e Barbosa (2006), o programa de gestão ambiental 

para a empresa segundo as Normas ISO 14001 da ABNT especificam diretrizes 

para a SGA e, no setor de serviços, inclui  os meios de hospedagem. Há 

experiências em hotéis de redes internacionais que são os precursores de práticas 

ambientais com Green Globe, espécie de certificação com premiação aos 

empreendimentos com implantação de práticas ambientais cabíveis e com 

resultados significativos. Pode-se observar na Figura 1 a seguir o desenvolvimento 

de políticas e comprometimento ambiental, como base que permite alcançar 

objetivos e metas ambientais por meio da implantação de um processo de gestão 

que passa por auditorias e análises para garantir a melhoria contínua. 
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Figura 1- Pirâmide do Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001 
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Fonte: Harrington e Knight (2001). 
 
 

É preciso considerar que a base fundamenta-se no comprometimento com as 

políticas ambientais da administração e dos colaboradores. O segundo nível 

demonstra onde e, em que medida, serão estabelecidos os objetivos qualitativos e 

quantitativos. No terceiro nível, está o plano de gestão ambiental focado no processo 

de implementação de atitudes e procedimentos para alcançar os objetivos e 

resultados esperados. No quarto nível, aparece o monitoramento do processo por 

meio das auditorias e estabelecimento de ações corretivas. O quinto nível envolve a 

análise e o acompanhamento da administração na busca da melhoria contínua que 

se consolida no último nível com o comprometimento da organização com a gestão 

ambiental. 

Conforme destacado no parágrafo anterior, ao decifrar os níveis da pirâmide, 

a gestão ambiental, segundo a NBR ISO 14.001, compreende: 

 

Um conjunto de elementos inter-relacionados utilizados para estabelecer a 
política e os objetivos e para atingir esses objetivos [...] inclui estrutura 
organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, 
procedimentos, processos e recursos. (ABNT, 2004, p. 4). 



60 
 

 

 

Para se tornar uma empresa mais sustentável, as organizações podem aderir 

à gestão ambiental que, para Barbieri (2007, p. 25), é entendida como:  

 

 [...] as diretrizes e as atividades administrativas e operacionais, tais como, 
planejamento, direção, controle, alocação de recursos e outras realizadas 
com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, quer 
reduzindo ou eliminando os danos ou problemas causados pelas ações 
humanas, quer evitando que eles surjam.  

 

A aplicação do conceito de Barbieri (2007) é detalhada por Backer (2002), o 

qual ressalta que o primeiro passo a ser dado pela empresa que objetiva interiorizar 

a preocupação ambiental em sua estratégia é realizar um diagnóstico que analise o 

fator ambiental dentro da organização, a fim de identificar as prioridades e os 

esforços ecológicos. Nessa primeira fase, são identificados os pontos fortes e fracos 

da empresa em matéria ambiental, o que é realizado por representantes de todas as 

áreas funcionais da corporação. Eventualmente, faz-se necessária a inserção de 

fornecedores nesse processo. Na fase 2, cada uma das áreas funcionais desenvolve 

um levantamento de sua relação com a gestão ambiental empresarial. De fato, é 

esse diagnóstico que levanta os principais pontos de mudança que deverão ser 

alterados pelas áreas de gestão. Assim, são desenvolvidos os diagnósticos da área 

de marketing, recursos humanos, produção, finanças e inovação. Na fase 

subsequente, os pontos negativos desses diagnósticos são atacados por meio da 

proposição de ações específicas nas áreas. Em outras palavras, é na fase 3 que 

cada área de gestão concebe seus planos de gestão ambiental. Por fim, na fase 4, 

reflete-se sobre os planos de ação de cada área de forma integrada, formando-se, 

assim, uma estratégia ecológica que integra todos os setores de atividade da 

empresa. 

Se comparado a selos ambientais e a outros movimentos de práticas 

ambientais, a implantação do SGA baseado na ISO 14000 não chegou a se 

caracterizar, em um primeiro momento, como um diferencial turístico que contribui 

para melhorar o posicionamento competitivo do hotel diante da concorrência, ainda 

que as questões relativas ao meio ambiente sejam fundamentais para essa 

atividade. 

Atualmente, é impossível afirmar que todos os setores empresariais já se 

encontram conscientizados da importância da gestão responsável dos recursos 
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naturais, mas acredita-se que as empresas deverão estabelecer uma variável 

ambiental no seu modelo de gestão empresarial. As séries ISO 14.000 é um 

conjunto de normas que busca a boa prática de gerenciamento ambiental - 

gerenciamento este entendido como um processo gradual e contínuo de melhorias 

ambientais. Este é aceito internacionalmente e tem um caráter voluntário, não 

havendo instrumentos legais que obriguem sua adoção pelas empresas. “A norma 

ISO 14.000 foi elaborada com o intuito de conscientizar as empresas no tocante aos 

efeitos que elas provocam no meio ambiente.” (GOMES; MORETTI, 2007, p. 50). 

Não obstante, a perspectiva futura é de que as questões relativas à 

preservação do meio ambiente deixem de ser um problema meramente legal, com 

ênfase em punições legais, para evoluírem para um contexto empresarial pleno de 

oportunidades e de ameaças, em que as decorrências ambientais e ecológicas 

passem a significar posições competitivas que ditarão a própria sobrevivência dos 

meios de hospedagem rurais em seu mercado de atuação.  

Com a ISO 14.000, Layrargues (2006) destaca que o controle ambiental, 

antes sob a responsabilidade do Estado, passa para o âmbito da sociedade, que 

teria no consumidor verde o efeito regulador da mão invisível, funcionando por meio 

da lei da oferta e da procura. Essa é a justificativa de todo êxtase que precocemente 

comemora o seu sucesso, antes mesmo de sua aplicação cotidiana. É bem verdade 

que um completo aparato tecnológico de ponta se encontra à disposição do setor 

empresarial; todavia, ele só será utilizado caso venha a ser solicitado pelo 

consumidor verde, quando indicadores de vendas evidenciarem que as escolhas no 

mercado estão sendo selecionadas preferencialmente em função dos produtos 

ecologicamente corretos. 

Todos os programas de gestão ambiental citados têm como ponto-chave o 

reconhecimento dos limites da eco capacidade e enfatizam a otimização do 

processo para minimizar as perdas. Possuem como objetivos: reduzir o uso de 

matéria-prima ou recursos no processamento das operações administrativas; reduzir 

o consumo de energia; reduzir a utilização de substâncias tóxicas; ressaltar a 

reciclagem; maximizar o uso de recursos reaproveitáveis; aumentar a durabilidade 

dos produtos; reaproveitar materiais e criar valores adicionais para produtos e 

serviços, aumentando a satisfação do cliente e minimizando os impactos ambientais. 
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A questão ambiental vem afetando diferentes segmentos, incluindo os meios 

de hospedagem situados não só nos grandes centros urbanos, como também os 

localizados em áreas com recursos naturais e rurais que exigem, igualmente, à 

implantação de práticas ou sistemas de gestão ambiental. 

 

2.2.2 Sustentabilidade dos meios de hospedagem à luz da NBR15.401/2006 

 

Estudos apontam a ligação da sobrevivência da hotelaria com o destino 

turístico e as características de gestão dos meios de hospedagem. Beleza natural 

preservada, conforto, segurança e hábitos sustentáveis com relação ao meio 

ambiente vêm sendo fatores crescentes nas preferências dos clientes. Isso reflete 

na adoção de posturas ambientalmente responsáveis com o envolvimento de 

organizações e associações de classe e outras instituições, a exemplo do que 

acontece em países mais desenvolvidos.  

Em 2005, o Instituto da Hospitalidade desenvolveu no âmbito do Programa de 

Certificação em Turismo Sustentável (PCTS), em parceria com outras instituições, a 

Norma NIH 54. Considerada a Norma Nacional para o Turismo Sustentável, 

objetivou a sustentabilidade de micro e pequenos empreendimentos hoteleiros, por 

intermédio de melhorias combinadas com a conservação do meio ambiente.   

Com base na Norma do Instituto da Hospitalidade, a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas criou em 2006 a ABNT NBR 15.401, que também dispõe sobre 

requisitos de sistema de gestão da sustentabilidade para meios de hospedagem, 

sendo hoje uma das principais certificações a ser aplicada no Brasil. Devido a sua 

complexidade, aliada à falta de informação, poucos sabem da existência dessa 

norma. Atualmente, apenas três empreendimentos são certificados pela 15401 

(Hotel Canto das Águas e Hotel Lençóis na Chapada Diamantina e a Pousada Ville 

La Plage em Búzios). 

A norma mencionada é dividida em cinco principais capítulos, tratando cada 

um de forma detalhada: princípios do turismo sustentável; sistema de gestão da 

sustentabilidade, requisitos ambientais, socioculturais e econômicos para o turismo 

sustentável. Entretanto, para disciplinar a certificação, a norma apresenta pontos 

como responsabilidades da direção; planejamento; implementação e operação; 

monitoramento e ações corretivas; análise; comunicação e promoção do turismo 
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sustentável. Ademais, assim como na NBR ISO 14.001, a norma prevê um ciclo de 

melhoria contínua aos processos, de modo a assegurar o atendimento continuado e 

sistemático aos princípios do turismo sustentável relatados na própria NBR 

15.401:2006, apresentados na Figura 2 a seguir: 

 
Figura 2 - O ciclo da melhoria contínua e os sete princípios do turismo sustentável

 
Fonte:NBR 15401:2006. Diagrama elaborado por Novaes (2012). 

 

Em um comparativo da norma NBR 15.401com o SBCClass, os requisitos são 

os mesmos, porém a norma detalha cada medida. A referida Norma trata ainda de 

atendimento a emergências ambientais; área naturais, fauna e flora; impactos da 

construção - itens que não constam na classificação do SBClass. Ainda ressalta-se 

que as questões de saúde e segurança, viabilidade econômica do empreendimento 

e satisfação do cliente  também não entram nos requisitos de sustentabilidade do 

SBClass. 

No Brasil, há, atualmente, duas normas: a ABNT NBR 15.401:2006 - Meios de 

hospedagem - Sistema de gestão da sustentabilidade – Requisito, e a ABNT NBR 

15.333:2007 - Meios de hospedagem - Sistema de gestão da sustentabilidade - 

Requisitos de competências para auditores. Essas normas foram elaboradas no 

Comitê Brasileiro de Turismo (ABNT/CB-54) pela Comissão de Estudo de Gestão da 

Sustentabilidade em Meios de Hospedagem (ABNT/CE-54:004.01), a qual fará o 

processo de revisão da ABNT NBR 15.401:2006 . 
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No tocante à certificação no Brasil, a OMT identificou no ano de 2002, mais 

de 60 certificações no Brasil concedidas como forma de selos ambientais de 

organizações voltadas para as questões ambientais. Em 2005, de acordo com os 

dados Inmetro, o Brasil atingiu a marca histórica de 2000 certificações ISO 14.001, 

sendo, desse total, apenas seis empresas pertencentes ao segmento hoteleiro, o 

que demonstra um baixo índice de adesão desse setor. Os hotéis certificados por 

essa norma são: Thermas do Rio Quente (Goiás), Tropical das Cataratas (Paraná), 

Sossego do Major Gramado (Rio Grande do Sul), Juquehy Praia Hotel (São Paulo), 

Costão do Santinho (Florianópolis) e Grande Hotel São Pedro (São Paulo). 

Recentemente, o Verdegreen Hotel, em João Pessoa, recebeu a certificação ISO 

14001 SGA, que avalia se o empreendimento segue as regras de gestão ambiental. 

No entanto, acredita-se que com a Copa do Mundo de Futebol, a realizar-se em 

2014, haverá significativo aumento na procura pelo selo ambiental da hotelaria, ou 

pelo menos a busca pela classificação hoteleira – SBClass. 

 

2.2.3 O Sistema Brasileiro de Classificação Hoteleira- SBClass 

 

Em 2009, um projeto referente à nova classificação começou a ser produzido 

em oficinas que contaram com empresários do setor e especialistas da hotelaria. O 

novo Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem foi lançado no 

ano de 2011 e vem ao encontro das expectativas da padronização dos meios de 

hospedagem para que os turistas possam usufruir do serviço sem que tenham 

problemas com propagandas enganosas ou dificuldades para poder escolher qual o 

empreendimento que mais se adéqua ao seu padrão. Trata-se de um instrumento de 

referência para orientar as escolhas do consumidor e preparar o país para receber 

turistas nos grandes eventos internacionais. 

O Sistema Brasileiro de Classificação (SBClass) foi elaborado pelo Ministério 

de Turismo, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade (Inmetro), 

Sociedade Brasileira de Metrologia (SBM) e a sociedade civil, incluindo 

representantes do setor turístico. A classificação é, reconhecidamente, um 

instrumento de divulgação de informações claras e objetivas sobre meios de 

hospedagem, sendo um importante mecanismo de comunicação com o mercado. 
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Ela possibilita a concorrência justa entre os meios de hospedagem do país e auxilia 

turistas, brasileiros e estrangeiros em suas escolhas. (BRASIL, 2010). 

De acordo com os critérios estabelecidos no SBClass, nem todas as 

categorias podem atingir cinco estrelas, ou seja: 

 

 O Hotel pode ter a classificação de uma a cinco estrelas. 

 O Hotel Fazenda pode ter a classificação de uma a cinco estrelas. 

 O Cama & Café pode ter a classificação de uma a quatro estrelas. 

 O Resort pode ter a classificação de quatro a cinco estrelas. 

 O Hotel Histórico pode ter a classificação de três a cinco estrelas. 

 A Pousada pode ter a classificação de uma a cinco estrelas. 

 O Flat ou Apart Hotel pode ter a classificação de três a cinco estrelas. 

 

Para cada classificação há uma série de requisitos que devem ser atendidos. 

Estes são divididos em três bases: infraestrutura, que dá parâmetros de como deve 

ser a estrutura do empreendimento; serviços, mostrando o que deve ser ofertado; e 

a sustentabilidade, que visa o uso dos recursos naturais de maneira responsável e o 

auxílio a programas sociais. De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de 

Meios de Hospedagem, 

 

[...] a sustentabilidade descrita no Sistema possui requisitos vinculados às 
ações de sustentabilidade (uso dos recursos, de maneira ambientalmente 
responsável, socialmente justa e economicamente viável, de forma que o 
atendimento das necessidades atuais não comprometa a possibilidade de 
uso pelas futuras gerações). (BRASIL, 2010). 

 

A Classificação de Meios de Hospedagem possui custos somente das 

avaliações e é totalmente voluntária. Porém, os empreendimentos que aderirem 

darão maior credibilidade e passarão confiança para seus clientes, e assim poderão 

conseguir uma maior demanda de hóspedes para seu meio de hospedagem. Nessa 

parceria do MTur com o Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO), o novo sistema 

conceitua e classifica sete tipos de meios de hospedagem: hotel, flat/apart-hotel, 

resort, hotel fazenda, hotel histórico, pousada e cama&café. Para cada tipo, há uma 

matriz que relaciona requisitos obrigatórios e eletivos que devem ser atendidos pelo 

empreendimento para que ele seja classificado na categoria pretendida. Como o 
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foco de estudo, nesta tese, são hotéis-fazenda, resorts e pousadas do espaço rural 

da região serrana de Santa Catarina, apresentar-se-á somente os requisitos das 

categorias no item sustentabilidade. 

Assim, para hotel fazenda, o SBClass estabelece as categorias de uma 

estrela (mínimo) a cinco estrelas (máximo). O hotel fazenda de categoria uma estrela 

deve atender a requisitos mínimos de infraestrutura, serviços e sustentabilidade. 

Para cada estrela adicional, o hotel fazenda deve atender a uma série de requisitos 

adicionais que diferenciam as categorias entre si. Dentre os requisitos considerados 

mandatórios para hotel fazenda até 3 estrelas há a necessidade de implantar: 

medidas permanentes para o gerenciamento de resíduos sólidos, com foco na 

redução, reuso e reciclagem; medidas permanentes para redução do consumo de 

energia elétrica e de água; medidas permanentes de sensibilização para os 

hóspedes em relação à sustentabilidade; programa de treinamento para 

empregados; medidas permanentes para geração de trabalho e renda, para a 

comunidade local. 

Para os hotéis-fazenda de 4 a 5 estrelas incluem-se: medidas permanentes 

de sensibilização para os hóspedes em relação à sustentabilidade; medidas 

permanentes para valorizar a cultura local; medidas permanentes para promover 

produção associada ao turismo. 

A pousada, assim como o Hotel-fazenda, de categoria uma estrela, deve 

atender a requisitos mínimos de infraestrutura, serviços e sustentabilidade. Para 

cada estrela adicional, a pousada deve atender a uma série de requisitos adicionais 

que diferenciam as categorias entre si. Assim, na matriz de pousada de 1 a 3 

estrelas, são itens mandatórios: medidas permanentes para redução do consumo de 

energia elétrica e água; medidas permanentes para o gerenciamento dos resíduos 

sólidos, com foco na redução, reuso e  reciclagem; medidas permanentes para 

geração de trabalho e renda, para a comunidade local;programa de treinamento 

para empregados.  

Nas pousadas de 4 e 5 estrelas são itens mandatórios: medidas permanentes 

de sensibilização para os hóspedes em relação à sustentabilidade; monitoramento 

das expectativas e impressões do hóspede em relação ao serviços ofertados, 

incluindo meios para pesquisar opiniões, reclamações e solucioná-las; medidas 

permanentes para promover produção associada ao turismo; 
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O Resort será no mínimo de categoria quatro estrelas e deve atender a 

requisitos mínimos de infraestrutura, serviços e sustentabilidade. Para a categoria 

cinco estrelas, ele deve atender a uma série de requisitos adicionais que diferenciam 

as categorias entre si. Por meio da comparação entre a infraestrutura e serviços 

oferecidos, assim como das ações de sustentabilidade executadas pelo meio de 

hospedagem, fica caracterizada a tipologia de meio de hospedagem. A matriz no 

que se refere à sustentabilidade traz como itens mandatórios para a categoria de 4 e 

5 estelas: medidas permanentes de sensibilização para os hóspedes em relação à 

sustentabilidade; medidas permanentes para valorizar a cultura local; medidas 

permanentes para geração de trabalho e renda, para a comunidade local; medidas 

permanentes para redução do consumo de energia elétrica; medidas permanentes 

para redução do consumo de água; medidas permanentes para o gerenciamento 

dos resíduos sólidos, com foco na redução, reuso e reciclagem; monitoramento das 

expectativas e impressões do hóspede em relação ao serviços ofertados, incluindo 

meios para pesquisar opiniões, reclamações e solucioná-las; programa de 

treinamento para empregados. 

O meio de hospedagem para ser classificado na categoria pretendida deve 

ser avaliado por um representante legal do Inmetro e demonstrar o atendimento a 

100% dos requisitos mandatórios e a no mínimo 30% dos requisitos eletivos, para 

cada conjunto de requisitos. 

Atualmente, há 21 primeiros hotéis certificados pelo Sistema Brasileiro de 

Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass) e Instituto Nacional de Metrologia 

(INMETRO). Esses meios de hospedagem de dez estados serão os primeiros a ter 

suas categorias identificadas pelo número de estrelas (de uma a cinco) de acordo 

com os novos critérios estabelecidos pelo governo federal. São empreendimentos 

que passaram pelo processo de avaliação estabelecido no Sistema Brasileiro de 

Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass) do Ministério do Turismo e 

receberam a placa de identificação e o certificado que conferem conformidade com 

requisitos de sustentabilidade, infraestrutura, equipamentos e serviços oferecidos 

aos hóspedes. 

Com a reformulação do sistema de classificação, a marca estrela passa a ser 

exclusiva do governo federal, e somente poderá ser utilizada pelos meios de 

hospedagem avaliados de acordo com os critérios do SBClass. Entre os principais 
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objetivos do sistema estão os de aumentar a competitividade da hotelaria brasileira e 

servir como fonte de informação para o consumidor. 

Os meios de hospedagem classificados em setembro de 2012 são pousadas, 

hotéis, hotel histórico e resorts. Observa-se que não foram classificados ainda Hotel-

fazenda, Cama & café, Hotel histórico e Flat/apart, o que permite inferir que os 

meios de hospedagem do espaço rural ainda não aderiram ao sistema SBClass. Os 

empreendimentos classificados são dos estados: Minas Gerais (4), São Paulo (5); 

Distrito Federal (2), Bahia (2), Paraná (2), Goiás (2), Rio Grande do Sul (1), 

Pernambuco (1), Rio de Janeiro (1) e Tocantins (1). (BRASIL, 2012). 

Outros hotéis estão inclusos no sistema, passando pelas fases iniciais do 

processo de classificação. O número de hotéis classificados atribui-se ao fato da 

adesão ao sistema ser voluntária, embora o Sistema SBClass tenha sido implantado 

com o propósito de contribuir para aumentar a competitividade do setor hoteleiro. 

 

2.2.4 O selo verde de sustentabilidade do Guia 4 Rodas 

 

Desde 2008, o Guia 4 Rodas adota o selo verde de sustentabilidade. Para 

receber essa certificação, os meios de hospedagem que se candidatarem devem 

atender a maior parte dos critérios estabelecidos pelo guia, que seguem as regras 

do Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), dos Estados Unidos, e 

do Green Star Accreditation, da Austrália, referências mundiais na certificação de 

empreendimentos sustentáveis. 

Assim, as principais características de um hotel sustentável partem da 

utilização de lâmpadas fluorescentes para economizar energia; controle do baixo 

fluxo de água, para evitar o desperdício; uso de recipientes fixos para xampu, 

condicionador e sabonete nos banheiros; uso de equipamentos eletroeletrônicos 

com baixo consumo de energia; objetos de decoração feitos com material reciclado; 

construção com estrutura de madeira de origem certificada (de reflorestamento), 

azulejos ou pisos reciclados; sistema de reciclagem de resíduos, mesmo que seja 

terceirizado; reaproveitamento do resíduo orgânico como adubo, muitas vezes com 

estação de tratamento e compostagem no terreno; tratamento de esgoto antes de 

ser despejado em córregos e rios da região; reaproveitamento de água da chuva na 

lavanderia, na piscina e na irrigação dos jardins; adoção de sistema de energia solar 
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ou eólica, mesmo que seja apenas para alimentar parte das tomadas; uso de cartão-

chave que ative o controle de luz e regule a temperatura do ambiente; projeto 

arquitetônico que aproveite a iluminação natural, com paredes envidraçadas e 

ambientes abertos e bem-ventilados, dispensando, assim, a luz artificial e o ar-

condicionado; funcionários treinados para aplicar as medidas sustentáveis; 

contratação da comunidade; patrocínio de projetos sociais; utilização de alimentos 

produzidos na região para compor o cardápio do seu restaurante, dentre outras 

práticas sustentáveis que são adotadas nas certificações ambientais. 

O Guia 4 Rodas 2011 classificou 43 meios de hospedagens com o selo verde 

da sustentabilidade, o que é pouco representativo, considerando-se que o Guia 

apresenta 5.733 endereços de hotéis, resorts e pousadas de todas as regiões do 

Brasil. Dentre esses meios de hospedagem classificados, cinco são de pequeno 

porte,  localizados no litoral catarinense. 

O Resort Costão do Santinho premiado com o selo verde de sustentabilidade, 

caracteriza-se como meio de hospedagem de grande porte. Santa Catarina ainda 

tem a participação de mais 5 pousadas na região do litoral. O Selo Verde Guia 4 

Rodas é uma boa forma de conscientizar os turistas, de incentivá-los a 

preocuparem-se com o meio ambiente e a comunidade local e passarem a cobrar 

dos hotéis em que se hospedam uma atitude mais sustentável. 

A iniciativa do Guia 4 Rodas corrobora com as práticas ambientais adotadas 

por outras Instituições como é o caso das iniciativas voluntárias do IVTS, Roteiros do 

Charme e outros movimentos que querem dar resposta ao debate em cima das 

questões ambientais. 

Considerando os processos de gestão ambiental nos meios de hospedagem 

à luz do referencial normativo vale ressaltar que devido as características da 

administração familiar nos MHER da região serrana de Santa Catarina como em 

outras destinações turísticas de interior, até então, o profissionalismo e a pouca 

preocupação com modelos de gestão hoteleira,  carece de ações de conhecimento 

para a  valorização e implantação de práticas ambientalmente corretas. O devido 

valor ao profissionalismo e preocupação com os concorrentes na concepção de um 

modelo  de planejamento e gestão estratégica  ocorre, bem mais, nos meios de 

hospedagem de redes internacionais, em decorrência dos planos e gestão 

estratégica focada na oferta,  conforme as exigências do mercado. 
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As certificações ISO 14.001, no setor da hotelaria no Brasil apresenta  apenas 

seis empresas pertencentes ao segmento, o que demonstra um baixo índice de 

adesão, incluindo-se os MHER, da região serrana de Santa Catarina. 

A implantação da ABNT NBR 15.401, que  dispõe sobre requisitos de sistema 

de gestão da sustentabilidade para meios de hospedagem, serve como uma das 

principais certificações aplicada no Brasil tanto nos empreendimentos urbanos como 

rurais. Devido a sua  complexidade no processo de implantação, aliada à falta de 

informação e mídia agressiva, poucos sabem da existência dessa norma. O fato  dos 

sistemas de certificação e classificação serem voluntários, pode ser uma das causas 

da pouca adesão, além da disciplina em relação ao planejamento; implementação e 

operação; monitoramento e ações corretivas o que implica em  investimentos 

financeiros. 

Por sua vez a classificação do SBClass, a NBR 15.401, assim como a ISO 

14.001 são, reconhecidamente,  instrumentos de comprometimento ambiental, mas 

é preciso intensificar a divulgação  visando a sensibilização dos proprietários, 

dirigentes  e gestores quanto a sua adoção e, ao mesmo tempo, agregar o 

mecanismo de comunicação com o mercado, considerando os clientes mais 

comprometidos com a preservação ambiental. 

 

2.3 A gestão ambiental no turismo e nos meios de hospedagem: aspectos 

teóricos 

 

A crescente necessidade da população dos centros urbanos em usufruir do 

lazer em contato com a natureza, a fim de se recuperar do desgaste provocado pelo 

cotidiano, leva um segmento de demanda a passar férias, finais de semana e 

feriados prolongados a descansar e tentar recuperar-se nos empreendimentos 

localizados no espaço rural. Por isso, a qualidade ambiental torna-se um elemento 

fundamental para a proteção e sustentabilidade dos meios visitados, na melhoria 

das condições de vida das populações receptoras e na qualidade do usufruto do 

tempo livre das pessoas. As questões ambientais são questões de qualidade de vida 

e, como tal, fazem parte de uma tendência social global referente à manutenção da 

saúde. 
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Em 1995, a International Hotel Association (IHA), a International Hotels 

Environment Initiative (IHEI) e a United Nations Environmental Programme (UNEP) 

lançaram o pacote de ações ambientais para hotéis. O documento recomenda aos 

grandes hotéis associados à IHA, como as redes Accor, Hilton, Intercontinental, 

Sheraton, Marriott, Renaissance, dentre outras, uma série de providências 

destinadas a assegurar a “sustentabilidade, em longo prazo, da indústria do 

turismo”. Ressalta-se, ainda, a crescente preocupação dos hóspedes com o assunto 

e as ações adotadas em diversos lugares do planeta. (COSTA, 2009). 

Como precursor no desenvolvimento da gestão ambiental na hotelaria, 

destaca-se a Intercontinental Hotéis e Resorts, cadeia hoteleira com 

empreendimentos espalhados por 70 países. Os hotéis pertencentes a essa cadeia 

agem com compromisso social e são benchmarks de práticas sustentáveis na 

hotelaria. 

Em 1990, a instituição lançou o programa de iniciativas ambientais, instituindo 

metas de comprometimento ambiental. São elas: conservar recursos naturais, sem 

sacrificar hóspedes e inalterar os padrões de segurança e conforto do hotel; 

selecionar produtos e materiais de fontes ambientais responsáveis; minimizar e 

gerenciar os resíduos eficazmente; conhecer e compreender as diferenças 

regionais, criando soluções compatíveis com a particularidade/peculiaridade da 

localidade; identificar maneiras para participar das ações comunitárias; usar a 

educação ambiental para desenvolver a consciência ambiental. 

A Intercontinental Hotéis e Resorts, em parceria com a World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD), identificou práticas e técnicas 

viáveis para a hotelaria. Por causa do grande comprometimento dos membros da 

instituição, resolveu-se criar um manual de referência ambiental e divulgar tais 

práticas e técnicas. O programa tornou-se o catalisador da IHEI, programa 

específico do segmento hoteleiro, que tem por objetivo disseminar informações a 

respeito de como melhorar a performance ambiental nos hotéis. As eco técnicas, 

desenvolvidas e divulgadas pela lHEI, fundamentam-se na estruturação técnica de 

modelos ambientais. (SWARBROOKE, 2000).  

Na hotelaria, a preocupação com a gestão ambiental teve início quando as 

grandes cadeias hoteleiras internacionais estabeleceram o Green Globe, programa 

que possui como principal objetivo fornecer informações que sejam de baixo custo, 
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proporcionando praticidade aos meios de hospedagem para desenvolver suas 

atividades de rotina, respeitando o sistema de gerenciamento ambiental. Nesses 

aspectos, estão inclusos a redução de emissão de gases, economia de água, 

energia e alimentos, além de prezar pela saúde dos colaboradores.  

O Green Globe é uma certificação com premiação aos empreendimentos que 

implantam as medidas cabíveis e obtém resultados significativos. O Projeto prevê a 

utilização de lâmpadas com baixo consumo de energia, sensores de luzes, sensores 

de água para irrigação de jardins, controle do fluxo de água dos chuveiros e 

descargas, reutilização de toalhas de banho e roupa de cama, tratamento da água 

usada na lavanderia, tratamento dos resíduos,dentre outros. O resultado foi 

significativo e muitos meios de hospedagem começaram a ganhar com isso.  

Outras iniciativas destacam-se nesse sentido, como no Reino Unido onde o 

Escritório de Eficiência Energética (financiado pelo Departamento de Meio 

Ambiente), em conjunto como Building Research Establishment, desenvolveu um 

programa de eficiência energética na indústria hoteleira e de eventos. (WIKIPEDIA, 

2012). 

Essa situação internacional vem demonstrar que os empreendimentos 

precisam buscar uma forma de diferenciar produtos realmente verdes (ou 

sustentáveis) dos falsamente verdes, e, consequentemente, atrair o mercado 

consumidor mais consciente. 

No Brasil, o programa Melhores Práticas para o Ecoturismo (MPE), proposto 

pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO, 2006) tem como objetivo 

principal capacitar e treinar, in loco, grupos de interesse, direta ou indiretamente 

relacionados ao meio ambiente, à cultura e ao turismo, interessados em fazer do 

ecoturismo uma alternativa econômica sustentável. Em essência, “Melhores Práticas 

ecoturísticas” são formas para executar um processo ou operação. São os meios 

pelos quais organizações e empresas líderes alcançam desempenho e também 

servem como metas para organizações que almejam atingir níveis de excelência 

(FUNBIO, 2006). 

As atuações de organizações como a FUNBIO e a ECOBRASIL, em defesa 

por uma alta qualidade de vida e o sentido político que a ecologia adquire, vêm ao 

encontro de estudiosos contemporâneos de turismo.  Nessas obras, fica priorizada a 

responsabilidade social de órgãos governamentais e de empresas particulares do 



73 
 

 

setor que devem incluir no trivial de seus objetivos a melhoria da qualidade de vida 

das populações de núcleos receptores e, ao mesmo tempo, a melhoria da qualidade 

de serviços para seus clientes, beneficiando, portanto, os próprios turistas 

(PELLEGRINI, 1993).  

O MPE aponta alguns indicadores quantitativos voltados para os aspectos de 

inventário de estoque, grau de informatização, informação tecnológica, nível de 

inovações tecnológicas, eficiência de promoção e vendas, dentre outros. Também 

fazem exigência em relação aos indicadores qualitativos como: design de produtos e 

atualização tecnológica; qualidade na prestação de serviços; gerenciamento e 

capacitação de recursos humanos; desenvolvimento de estratégias; programas de 

conservação e educação ambiental; programas de saúde e de segurança no 

trabalho; gerenciamento empresarial físico e financeiro; gerenciamento de recursos 

e tecnologia; velocidade de atualização e agilidade para mudanças; orientação 

voltada para produção e fornecimento; conhecimento do mercado e da clientela. 

Em função desses critérios, empresas atingem determinado desempenho de 

medidas de eficácia e de eficiência - "melhores práticas" que devem ser 

continuamente atualizadas. 

Além dessas informações, a FUNBIO destaca as entrevistas com clientes e 

fornecedores que geralmente enxergam melhor os problemas ou oportunidades do 

que alguém de dentro da organização. Outra estratégia consiste em visitas técnicas 

a empreendimentos ou projetos de outras organizações para verificar sucessos e 

fracassos da gestão. As relações interempresariais com associações profissionais e 

cooperativas de serviços e produção também são fonte de informações e 

estratégias.  

A Declaração de Nuremberg é apontada por Rues (1995) como referencial de 

metas para hotéis e restaurantes com orientações e procedimentos para aplicação 

de uma gestão ambiental eficiente e consciente em prol do meio ambiente. O que 

faz com que equipamentos de hospedagem visualizem o ambiente como seu 

principal desafio e como oportunidade competitiva. Portanto, as empresas parecem 

entender a importância de um objetivo comum, e não um conflito, entre 

sustentabilidade econômica e proteção ambiental, tanto para os dias de hoje como 

para gerações futuras. Ressalta-se que as legislações ambientais são rígidas 

embora muitas vezes ineficazes. No Brasil, a falta de fiscalização e controle permite 
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que muitos atos ilícitos sejam praticados contra o meio ambiente sem a ocorrência 

de punições.  

Por outro lado, os códigos voluntários de conduta ambiental vêm se 

mostrando bastante eficientes trazendo alguns resultados significativos. A 

Associação de Hotéis Roteiros do Charme, uma entidade privada brasileira e sem 

fins lucrativos que congrega hotéis, pousadas e refúgios ecológicos, adotou o 

Código Voluntário de Conduta Ambiental. Além do compromisso de todos os 

associados com a proteção do meio ambiente natural. A associação também 

participa de projetos específicos de preservação de fauna, flora e herança cultural. 

Os hotéis, pousadas e refúgios ecológicos que fazem parte dessa 

Associação, reconhecem a necessidade da preservação do meio ambiente para a 

sobrevivência desta e das gerações futuras, considerando que os princípios 

fundamentais do ambientalismo estão intimamente ligados aos conceitos modernos 

de eficiência. Os hotéis comprometem-se a adotar as posturas ambientais contidas 

no Código de Ética e de Conduta Ambiental, que procura um objetivo comum e não 

o conflito entre a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico. 

Constata-se que as ações decorrentes do Código de Ética e de Conduta 

Ambiental não tratam de um grande e custoso programa social, mas tão somente do 

estímulo a práticas ambientais no dia a dia de cada um dos meios de hospedagem. 

Ele tem como objetivo, segundo a Associação de Hotéis Roteiros do Charme (2006), 

com medidas singelas, buscar grandes resultados práticos, tais como: 

 

 incentivo à manutenção paisagística em torno da casa dos empregados que 

vivem com suas famílias dentro da propriedade, através da premiação mensal 

do jardim mais bem cuidado, escolhido por eles mesmos; 

 incentivo à redução do desperdício de energia, premiando aqueles que 

consomem menos que a média consumida em casas do mesmo tamanho e 

padrão existentes nas redondezas; 

 incentivo à redução de energia consumida pelo hotel, através da distribuição de 

prêmios; 

 incentivo à reciclagem de resíduos sólidos produzidos pelo hotel, através da 

recompensa financeira para empregados; 



75 
 

 

 encorajamento à participação dos vizinhos no programa de reciclagem, por meio 

da estocagem comum em local apropriado, a fim de se obter as quantidades 

mínimas exigidas pelos catadores;  

 encaminhamento a instituições de caridade de roupa de cama, mesa e banho 

que não puderem ser transformadas; 

 incentivo ao aprimoramento profissional por intermédio de condições adequadas 

para o estudo, horário de trabalho compatível com horário escolar e absorção 

pela empresa de todo ou parte dos custos dos estudos para os empregados e 

seus familiares (isto é, as facilidades necessárias para a continuidade dos 

estudos dos empregados, assistências médica e dentária, de acordo com os 

princípios da empresa sustentável). 

 

Outra iniciativa de qualificação, no Brasil, foi o Programa Hóspedes da 

Natureza (PHN), enquanto um conjunto de ações planejadas de modo a 

proporcionar a qualificação de pessoal, a implementação de projetos e a certificação 

de hotéis e congêneres, em relação ao aprimoramento de suas responsabilidades 

socioambientais.  Esse programa foi lançado pela Associação Brasileira da Indústria 

Hoteleira (ABIH) em 1999 e durou até 2003, quando foi firmado um convênio de 

parceria com o Instituto da Hospitalidade (IH), visando à incorporação do referido 

programa no Programa de certificação do turismo sustentável (PCTS). 

Vale destacar que o PCTS, como um programa bem mais abrangente, 

contempla outras ações visando apoiar os empreendedores do turismo a responder 

aos novos desafios do setor de turismo e contribui para o desenvolvimento 

sustentável do país, no paradigma do turismo sustentável. Também considera a 

autenticidade cultural, a inclusão social, a conservação do meio ambiente e a 

qualidade dos serviços, como peças fundamentais para a viabilidade do turismo em 

longo prazo. 

No contexto do PCTS, os requisitos são aqueles descritos na Norma NIH-54 

Meios de hospedagem - requisitos para a sustentabilidade e a certificação para 

atestar que determinado meio de hospedagem tem um desempenho mínimo e um 

sistema de gestão que atende aos requisitos de sustentabilidade (PCTS, 2006), 

passando pelas fases do processo de certificação conforme mostra a Figura 3 que 

segue: 
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Figura 3 - Fluxograma do processo de certificação do PCTS 

 

 
Fonte:Reelaborado por Novaes (2012) com base em PCTS (2006). 

 
O pressuposto que orienta parte da proposta do PCTS, dentre outros critérios, 

é o de gestão ambiental, que se refere a um processo criativo de transformação do 

meio com a ajuda de técnicas ecologicamente prudentes, concebidas em função das 

potencialidades desse meio, impedindo o desperdício de recursos e cuidando para 

que estes sejam empregados na satisfação das necessidades de todos os membros 

da sociedade, dada a diversidade dos meios naturais e dos contextos culturais. A 

gestão ambiental não está restrita apenas à introdução de tecnologias limpas, mas 

sim a soluções amplas, adequadas, integradas e eficazes do ponto de vista 

ambiental e social.  

Com base nas contribuições teóricas, considera-se que a gestão dos meios 

de hospedagem tende a demonstrar atitudes responsáveis na redução dos impactos 

ambientais, adotando, portanto, uma conduta voltada para o equilíbrio do ambiente. 

A responsabilidade ambiental, torna-se um importante instrumento gerencial para 

dar condições de competitividade às organizações de qualquer segmento do turismo 

e da hotelaria. 

No que diz respeito às empresas industriais, mas que pode ser aplicado nos 

meios de hospedagem, Callenbach et al. (2001), registram que o exemplo mais 
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importante da mudança de expansão para conservação, de quantidade para 

qualidade, é a mudança nos critérios fundamentais de “sucesso” do crescimento 

econômico para a consciência ecológica. A administração com consciência 

ecológica inclui a restrição do crescimento econômico, introduzindo, também, a 

sustentabilidade ambiental como critério fundamental de todas as atividades de 

negócios. O que persiste em um sistema vivo ao longo do tempo é o padrão de 

organização, isto é, a teia de relações que define o sistema como um todo integrado. 

Nesse padrão, a verdadeira essência do sistema é uma característica qualitativa.  

Algumas linhas de ação definem a percepção e responsabilidade ambiental 

das empresas, influindo nas suas funções e estruturas internas. De acordo com 

Cavalcante (2001), a função ambiental na empresa tem por atividade/ 

responsabilidade controlar a performance interna e externa da regulação ambiental 

por meio de: capacitação e informação das pessoas; mensuração das emissões do 

lixo, dos produtos e processos nocivos; elaboração de planos de emergência; 

contato com a comunidade (órgãos governamentais, vizinhança, entidades 

ambientalistas e públicos em geral); influência da estratégia política da empresa 

desde o lançamento de uma nova planta, produto e/ou serviço. Partindo desses 

pressupostos, entende-se que no desenvolvimento das atividades de prestação de 

serviços em meios de hospedagem, a situação passa pelo mesmo processo visando 

à implantação da gestão ambiental. Reportando-se ao esgoto e lixo no contexto da 

ecologia rural.  

Natal et al. (2004) lembram, ainda, que os empreendimentos rurais, incluindo-

se os meios de hospedagem, geralmente adotam soluções próprias para questões 

de saneamento, muitas vezes, sem orientação e desconhecedores dos riscos. Esses 

empreendimentos retiram água de cacimbas mal cuidadas e erroneamente 

localizadas nas imediações do equipamento, lançam águas servidas no terreiro ou 

em córregos próximos, contaminando o ambiente. Fazem depósitos de lixo também 

no ambiente. Além disso, muitas vezes, criam animais em estábulos ou granjas 

improvisadas e localizadas muito próximo das instalações do meio de hospedagem. 

Abreu (2001) considera a atividade hoteleira como potencial impactante do 

meio ambiente quando se refere “[...] à utilização dos recursos naturais como água e 

energia; [...] ao lixo que é gerado nesses locais, aos equipamentos, aos produtos de 
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uso diário, aos efluentes líquidos misturados com detergentes e outros dejetos 

orgânicos, e a tantos outros fatores [...]”. (ABREU, 2001, p. 58). 

De Conto (2005) destaca, em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos, 

as instituições: IHA, IHEI e UNEP, anteriormente citadas, que apresentam 

informações importantes para estudos e diagnósticos dos resíduos gerados nos 

hotéis, controle da tipologia e quantidade dos resíduos gerados, medidas para 

redução de desperdícios, para reciclar os resíduos, utilização de matéria orgânica, 

putrescível como adubo, reutilização dos artigos de toalete, condições de estocagem 

de resíduos e controle da geração de resíduos perigosos. 

Os conceitos de sustentabilidade e preservação ambiental vêm-se difundindo 

e consolidando. As empresas buscam desenvolver processos de produção mais 

apropriados a essa realidade de conscientização ecológica. As chamadas 

tecnologias limpas já são realidade em muitas áreas e, gradativamente, tenderão a 

disseminar-se ainda mais intensamente, inclusive nos campos do turismo e da 

hotelaria, conforme prevê em Lamprecht e Ricci (2001). 

Natal et al. (2004) reportam-se ao abastecimento de águas no contexto de 

ecologia rural, chamando a atenção para a aplicação de fertilizantes químicos e 

produtos tóxicos de ação inseticida. Nessas áreas, a alteração do ambiente, pela 

perda da cobertura vegetal primitiva e revolvimento da terra, altera acentuadamente 

o fluxo das águas de precipitação. Com o aumento do escoamento superficial os 

contaminantes são levados mais rapidamente aos fundos de bacias, atingindo os 

corpos d’água, além de contaminar o lençol de água e de aquíferos, gerando águas 

de nascentes contaminadas que atingem os rios usados para captação e uso nas 

propriedades rurais. 

Considerando que as pessoas têm direito à educação ambiental, a 

Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental de Tbilisi (1977), que, 

até hoje, é marco referencial na Educação Ambiental de diversos países, apresenta 

os seguintes princípios e objetivos básicos da Educação Ambiental: 

 

 considerar o meio ambiente em sua totalidade, seja nos aspectos naturais seja 

nos criados pelo homem; 

 constituir um processo contínuo e permanente, começando pelo pré-escolar e 

continuando através de todas as fases do ensino formal e não-formal; 
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 aplicar um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de cada 

disciplina, de modo que se adquira uma perspectiva global e equilibrada; 

 examinar as principais questões ambientais, dos pontos de vista local, regional, 

nacional e internacional, de modo que os educandos se identifiquem com as 

condições ambientais de outras regiões geográficas; 

 concentrar-se nas situações ambientais atuais, tendo em conta a perspectiva 

histórica; 

 insistir no valor e na necessidade da cooperação local, nacional e internacional 

para prevenir e resolver os problemas ambientais; 

 considerar de maneira explícita, os aspectos ambientais nos planos de 

desenvolvimento e de crescimento; 

 ajudar a descobrir os sintomas e as causas reais dos problemas ambientais; 

 destacar a complexidade dos problemas ambientais e, em consequência, a 

necessidade de desenvolver o senso crítico e as habilidades necessárias para 

resolver tais problemas; 

 utilizar diversos ambientes educativos e uma ampla gama de métodos para 

comunicar e adquirir conhecimentos sobre o meio ambiente, acentuando 

devidamente as atividades práticas e as experiências pessoais. 

 

Zolcsak (2002) reconhece que a educação ambiental promove experiências 

concretas sobre o ambiente, facilitando a descoberta de inter-relações entre os 

ambientes físicos, biológicos e sociais e, dessa maneira, motivando a apreciação e o 

senso de responsabilidade pela conservação do ambiente. 

Há diversas classificações decorrentes da educação ambiental. Sorrentino 

(1995), coloca-as em quatro grandes categorias, tanto de teoria quanto da prática: 

conservacionista; educação ao ar livre; gestão ambiental e economia ecológica. 

A primeira categoria, a “conservacionista”, está presente nas sociedades 

avançadas inclusive no Brasil, através da atuação de diversas entidades que 

defendem o manancial das matas e da fauna. A segunda, “educação ao ar livre”, 

está presente no trabalho de antigos naturalistas como escoteiros, espeleólogos, 

adeptos do montanhismo e educadores que enfatizam as caminhadas ecológicas, as 

trilhas de interpretação da natureza, turismo ecológico, além daqueles que buscam o 

autoconhecimento no contato com a natureza. A terceira categoria, “gestão 
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ambiental”, possui forte implicação política e, portanto, bastante presente nas lutas 

dos movimentos sociais pela despoluição das águas e do ar, pela crítica ao sistema 

capitalista predador da natureza, pela participação democrática das populações nas 

decisões que lhes afetam. A quarta, chamada de “economia ecológica”, inspira-se 

no conceito de ecodesenvolvimento formulado por Sachs e aparece na elaboração 

de documentos importantes como o Nosso Futuro Comum (Comissão Brundtland, 

1987), Nossa Própria Agenda (1989) e no Cuidando do Planeta Terra (PNUMA/ 

WWF. Essa categoria está presente na atuação de organismos internacionais como 

a FAO e a UNESCO, as Ongs e as Associações Ambientalistas as quais defendem 

tecnologias alternativas no trato da terra, no uso da energia e no tratamento de 

resíduos. Assim sendo, a função de uma atividade de Educação ambiental, tanto 

formal quanto informal, é despertar a razão e a emoção para um melhor 

aproveitamento das informações que estão sendo transmitidas, protegendo os 

recursos por meio da compreensão dos seus valores. 

Conclui-se, neste item, que, com base nos principais pressupostos teóricos, 

definições e cases que retratam a implantação de práticas ambientais na hotelaria e 

sistemas de gestão ambiental na área industrial, “o avanço do conhecimento teórico-

empírico em gestão ambiental desenvolve-se com enfoque predominantemente 

evolutivo da inclusão das questões ambientais no contexto empresarial” (JABBOUR; 

SANTOS; NAGANO, 2009, p. 342). 

Os meios de hospedagem do espaço rural têm se revelado em expansão, 

porém, é preciso vincular a atratividade exercida pelo meio ambiente saudável, 

como fator de agregação aos valores, às políticas, à cultura do setor e à 

responsabilidade ambiental. 
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3 GESTÃO AMBIENTAL E AS CONTRIBUIÇÕES DO ESTADO DA ARTE 
 
 

A gestão ambiental passa por um conjunto de adaptações ou ações isoladas 

que acontece nos meios de hospedagem com o propósito de alterar estruturas e 

comportamentos, podendo ser aplicada a diversas iniciativas relacionadas a práticas 

ambientais, seja decorrente das ações de sensibilização e comprometimento com o 

meio ambiente, seja do uso de normativas ou pela exigência dos consumidores. 

Nesse capítulo são abordadas as iniciativas de gestão ambiental nos meios de 

hospedagem, nos aspectos empíricos, trazendo os estudos e contribuições no 

campo do estado da arte o que leva à constatação de que a gestão ambiental é um 

movimento sistêmico, no que diz respeito à concepção da natureza e de uma 

sociedade ambientalmente mais comprometida, o que também deve acontecer nos 

equipamentos do espaço rural. 

Algumas experiências e pesquisas, nesse sentido, dão conta de revelar que 

muitas empresas, por não terem apenas que dar respostas aos seus consumidores 

e clientes, mas também a toda sociedade, iniciaram um processo de readaptar suas 

ações, buscando uma adequação tanto de caráter legal quanto dos anseios sociais, 

relacionados às questões ambientais. Outros estudos demonstrados a seguir 

revelam as fragilidades nos modelos de gestão empresarial adotados.  

 

3.1 Experiências e conhecimentos de gestão ambiental nos meios de 

hospedagem 

 

A busca exaustiva em artigos e periódicos nacionais e internacionais 

contribuiu para a construção desse capítulo com vistas a sistematizar o estado da 

arte existente e o avanço científico relacionado às práticas de gestão ambiental 

adotadas em meios de hospedagem.  As contribuições dos pesquisadores permitem 

observar o cenário com algumas lacunas e, também, com alguns avanços. 

Entretanto, destacam, também, a importância do processo de planejamento, gestão 

e desenvolvimento das atividades nos meios de hospedagem de forma mais 

harmônica com a conservação ambiental e cultural e com os anseios 

socioeconômicos, na perspectiva do desenvolvimento sustentável. 
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3.1.1 Experiências Internacionais 

 

Os meios de hospedagem também usam recursos naturais e, ao utilizá-los, 

provocam sua redução, representando significativo impacto ambiental. Impactos 

também decorrentes do lixo gerado, dos equipamentos, dos produtos de uso diário, 

de efluentes líquidos misturados com detergentes e outros dejetos orgânicos 

lançados em mares e rios. Tendo consciência da variedade e dimensão dos 

impactos causados por essa atividade, os quais afetam diretamente esse próprio 

segmento, a utilização de práticas ambientais e até de sistemas de gestão ambiental 

nos hotéis surge como garantia futura e de retorno financeiro para a empresa, seus 

colaboradores e até à comunidade do entorno.  

Autores como Erdogan e Baris (2007), Costa (2009), Fraj e Martinez (2007), 

Siguaw e Enz (1999), Ribeiro e Veiga (2011), Dias (2006), Post e Altman (1994), 

dentre outros, revelam algumas questões relativas à gestão e à responsabilidade 

ambiental, relacionadas ao aumento da qualidade e competitividade; atendimento ao 

consumidor com preocupações ambientais; à comunidade e às pressões de Ongs 

ambientalistas. Enfim, estar em conformidade com a política ambiental da empresa, 

além de melhorar a imagem perante o mercado. Isso remete a dedução de que a 

gestão ambiental envolve a passagem do pensamento mecanicista para o 

pensamento sistêmico, e um aspecto essencial dessa mudança diz respeito à 

concepção da natureza e de uma sociedade ambientalmente mais comprometida, 

incluindo-se, portanto, os equipamentos turísticos voltados para a hospitalidade no 

espaço rural.  

As consequências da construção e da operação do setor de hospedagem, em 

termos ambientais são variadas e complexas, visto que os estudos em relação aos 

impactos causados pelos meios de hospedagem são parciais, mas Cooper et al. 

(2001) já esclareciam sobre a possibilidade de  pontuar diversas situações de 

ocorrência do uso excessivo desses recursos dentro dos empreendimentos 

hoteleiros, como por exemplo: 

 

 Utilização da água: os turistas consomem grandes quantidades de água, 

principalmente nas unidades habitacionais; destinações turísticas localizadas 

em áreas de carência de água potencial e real; lavanderias devido ao grande 
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volume de enxoval usado diariamente; lavação de áreas externas; dentre 

outros. 

 Uso de energia: luzes acesas em excesso e sem necessidade; aparelhos 

eletrônicos ligados sem uso; etc. 

 Reciclagem: falta de procedimento de separação de lixo adequado; a não     

utilização de produtos reciclados; etc.  

 Descarte de resíduos: criam quantidade de resíduos sólidos e líquidos; falta de 

local adequado para depositar os resíduos; destino final dos resíduos 

inadequado; dentre outros procedimentos. 

 Natureza frágil: hotéis e outras unidades de hospedagem, localizados em 

ambientes naturais frágeis; ameaça a fauna e a flora; falta de consciência dos 

hóspedes e dos próprios funcionários; dentre outros.  

 

Quanto aos estudos e pesquisas internacionais, outras contribuições 

empíricas podem ser destacadas. No estudo de caso realizado na Jamaica, os 

pesquisadores Meade e Mónaco (2000) relatam que, no final dos anos de 1990, 

percebeu-se que o fluxo de turistas estava aumentando consideravelmente e que 

nenhuma atitude em relação à sustentabilidade ambiental nos empreendimentos 

hoteleiros era visto. A maioria dos hotéis na Jamaica era de pequeno porte (até 100 

Uhs) e que apenas alguns hotéis de rede estavam começando a se preocupar com a 

questão ambiental. Constatou-se a necessidade dos empreendimentos tomarem 

alguma providência, pois muita água estava sendo desperdiçada, os custos com 

energia elétrica eram altos e não havia nenhum comprometimento por parte dos 

hoteleiros. Empresas Europeias e Americanas, porém, questionavam os 

empreendimentos em relação à questão ambiental, até porque, nessa época, já era 

um fator considerado na escolha de um roteiro turístico.  

Pesquisas realizadas nos Estados Unidos já apontavam, em 1994, que a 

preocupação dos meios de hospedagem com os aspectos ambientais agrada aos 

clientes. De acordo com Feiertag (1994, p. 8): 

 
Redes hoteleiras americanas têm gerado o interesse do consumidor por 
incorporar políticas ambientais e de operações. Em uma pesquisa com 
viajantes, 75% dos entrevistados disseram se preocupar com questões 
ambientais e 54% dos entrevistados disseram que além de se preocupar 
com as questões ambientais eles procuravam se hospedar em hotéis que 
demonstrassem essa mesma preocupação. 
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Nesse sentido, uma pesquisa realizada em Edimburgo comprovou os 

aspectos citados anteriormente. Feiertag (1994), entretanto, lamenta que, quando 

finalizada a pesquisa, os resultados apontaram que apenas 20% dos hotéis 

pesquisados desenvolviam suas atividades de acordo com o sistema de gestão 

ambiental - apesar de os hotéis pesquisados apontarem que a boa gestão ambiental 

pode trazer lucros financeiros. 

Ainda nas pesquisas internacionais, os autores Moreira e Dias (2010) em uma 

pesquisa que tratou de buscar a metodologia mais adequada para mensurar a 

qualidade dos serviços prestados na Terra Quente em Transmontana, Portugal. 

Definiram como objetivo principal pontuar a qualidade dos serviços prestados pelos 

meios de hospedagem rural e empresas de entretenimento e a satisfação desses 

clientes em relação a esses serviços colaborando para o desenvolvimento turístico 

da região. Os pesquisadores concluíram que, no caso dos serviços relacionados ao 

turismo rural, é o cliente quem define o que é “qualidade” e “satisfação”, sendo 

esses termos, às vezes, considerados sinônimos impossíveis de se diferenciar. 

Erdogan e Baris (2007) fizeram um estudo o qual teve como objetivo 

investigar a prática da gestão ambiental nos hotéis de Ankara, Turquia.  A pesquisa 

realizada teve caráter quantitativo e qualitativo: qualitativa, devido aos fundamentos 

teóricos - entrevistas com gerentes de hotéis e observação das características de 

hotéis. Quantitativa, por meio de questionários aplicados com a gerência de hotéis. 

Os principais temas abordados na pesquisa foram a respeito da demografia geral 

em relação aos hotéis na cidade de Ankara, suas características gerais como taxas 

de ocupação, os programas de proteção ambiental, gestão de resíduos sólidos, 

atividades de compra e utilização de energia e conservação. 

Como resultado, percebeu-se que a maioria dos hotéis na cidade de Ankara 

não possui conhecimento necessário para a realização da atividade, bem como 

muitos gerentes dos hotéis não identificam grande necessidade de aplicação de tais 

práticas. Outro ponto identificado é a falta de fiscalização sobre o cumprimento das 

legislações ambientais, fazendo com que muitos empreendimentos não trabalhem 

em conformidade com a lei, bem como a falta de conhecimento por parte de 

algumas gerências sobre a norma ISO 14001, que serve de auxílio para a 

implementação das práticas ambientais nos empreendimentos hoteleiros. 
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Hotéis na Espanha que têm certificação ambiental são mais rentáveis do que 

aqueles que não a tem, segundo um novo estudo do Centro de Pesquisa sobre 

Hospitalidade (Center for Hospitality Research - CHR) da Universidade de Cornell 

(DEL-VAL SEGARRA-OÑA; SIGNES; VERMA, 2011). Esse estudo constatou que, 

dos mais de 2.000 hotéis espanhóis pesquisados, aqueles que adotaram a norma 

ambiental internacional ISO 14.001 registraram vendas mais significativas e 

lucrativas do que aqueles que não tinham. Além disso, hotéis certificados localizados 

na cidade e na praia tiveram um desempenho considerável. O trabalho tem 

implicações importantes, uma vez que a Espanha é o segundo destino turístico mais 

popular do mundo depois da França. Esse trabalho comprova que a adoção de 

programas ambientais melhora o desempenho dos hotéis e que a implementação da 

ISO 14.001 é válida para esses estabelecimentos - algo que a maioria dos hoteleiros 

anteriormente sentia de maneira informal. Isso explica porque o número de hotéis 

certificados é crescente e, também, porque alguns dos empreendimentos hoteleiros 

mais importantes estão adotando a certificação ISO 14.001 em todos os seus 

estabelecimentos, especialmente na Europa. Para o estudo, os autores fizeram 

entrevistas em 2.082 hotéis na Espanha, que haviam recebido três estrelas ou mais. 

Eles analisaram os status de certificação em relação às normas ISO dos hotéis, 

indicadores de desempenho, tais como vendas líquidas, e potenciais fatores 

moderadores, tais como tamanho da empresa e do segmento de mercado em que o 

hotel opera. 

Uma pesquisa empírica foi realizada com turistas em destinos costeiros de 

Ístria, Eslovênia. A paisagem de Karst, em Ístria, além do litoral, consiste também 

em áreas rurais que proporcionam oportunidades ideais para o desenvolvimento do 

turismo rural. Vodeb e Rudez (2010) pesquisaram as atitudes dos turistas de 

destinos costeiros de Ístria e o interesse na  oferta turística sustentável no campo. 

Não foram encontradas características e preferências dos turistas em potencial. A 

principal constatação da pesquisa é que mais ações de marketing devem ser feitas 

para atrair os mercados-alvo dos turistas. 

Em se tratando de gestão ambiental, um exemplo é a Rede Hoteleira 

Internacional Hyatt, que no ano de 2008, iniciou um programa chamado “Green 

Team”, em que um grupo de pessoas engajadas em cada empreendimento trabalha 

para atingir metas voltadas ao meio ambiente. Em São Paulo, no Hotel Hyatt, surgiu 
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o Hyatt Earth, com colaboradores ligados diretamente à preservação e à 

conservação do meio ambiente. (DIEGO; PASCHOAL; SALLES, 2011). 

Outro exemplo de preocupação com o meio ambiente na hotelaria é o Hotel 

Jardim Atlântico, em Portugal. Segundo Campos (2009), o SPA do hotel possui 

grande consciência ambiental como todo o empreendimento, os tratamentos são 

todos feitos à base de produtos naturais e derivados do mar, o empreendimento 

procura comprar somente produtores locais. O autor ressalta que, nos centros 

urbanos, gradativamente, empresas hoteleiras estão implantando o gerenciamento 

ambiental no dia-a-dia. 

 

3.1.2 Experiências Nacionais 

 

Em uma comparação das medidas de incorporação da variável ambiental nas 

empresas brasileiras, constata-se um descompasso em relação àquela ocorrida nos 

países desenvolvidos. Prevalece nas empresas um comportamento reativo e uma 

ideologia de antagonismo entre a proteção ambiental e o lucro (MAIMON, 1996). O 

setor de serviços em que a hotelaria inclui-se não é diferente. 

É importante retomar De Conto (2001) quando chama a atenção para a 

importância de estudos relacionados ao comportamento de turistas e prestadores de 

serviço turísticos em relação ao manejo de resíduos sólidos no âmbito dos meios de 

hospedagem: 

 

O desenvolvimento de estudos sobre o gerenciamento de resíduos sólidos 
em hotéis permite desencadear o processo de sensibilização dos agentes 
responsáveis pelo manejo desses resíduos. Tais estudos buscam o manejo 
ambientalmente saudável dos resíduos, tendo como desafio mudanças 
comportamentais dos turistas, tornando-os agentes multiplicadores, 
principalmente na identificação de resíduos e na sua separação. Um hotel 
ambientalmente organizado, que busca em suas atividades não 
desperdiçar, reutilizar materiais, separar materiais nos serviços oferecidos 
aos turistas, demonstra ser um local não apenas para hospedagem, mas 
também para desenvolver o processo ensino/aprendizagem. O hotel passa 
a ser uma escola a partir do momento em que implanta seu plano de 
gerenciamento de resíduos e o socializa para todos os turistas. (DE 
CONTO, 2001, p.67). 

 
 

Nesse contexto, aparece a defesa por programas de educação para o turismo 

sustentável com hóspedes, colaboradores e comunidade, onde os meios de 

hospedagem estão inseridos. 
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Como experiências em práticas de gestão ambiental, na região de Visconde 

de Mauá, no Rio de Janeiro, a Família Bühler adotou, durante décadas, alguns 

procedimentos tradicionais na área rural. Atualmente, depois de 18 anos de adoção 

de práticas ambientais, essa empresa hoteleira pode ser considerada de boa 

performance ambiental. Hoje, outros donos de hotéis e pousadas estão revendo as 

velhas práticas e buscando novas soluções, adotando o modelo pioneiro do Bühler 

Hotel, que passou a ser referência na prática de responsabilidade ambiental e social. 

Com a adoção do Programa de redução de lixo, o Bühler é hoje um dos 

poucos hotéis do Brasil em condições de ser aprovado em uma eventual avaliação 

da IHA, da IHEI e do UNEP. (COSTA, 2009). 

Tratando especificamente sobre unidades produtivas rurais no Estado de São 

Paulo, Esteves (2004), fazendo um estudo sobre a sustentabilidade do turismo rural, 

dentro das dimensões econômicas, sociais, ambientais e culturais apontadas por 

Beni (2002), concluiu que apesar de variar bastante de uma unidade produtiva rural 

para outra, existe uma preocupação ambiental, fato que indica uma tendência 

favorável devido à valorização dos aspectos voltados à preservação ambiental. O 

autor também reforçou que a implantação do turismo rural, quando devidamente 

monitorado, pode converter-se em uma ferramenta importante na busca por uma 

maior sustentabilidade das propriedades e meios de hospedagem rurais. 

Nessa esteira, outras iniciativas ocorrem, como por exemplo, em uma 

propriedade da Acolhida na Colônia, a estrutura de um antigo engenho, além de ser 

aproveitada para atrair turistas, é utilizada para produzir energia limpa por meio de 

roda d’água e turbina, incrementando a atratividade da propriedade e reduzindo os 

custos com energia elétrica. Em outras, uma estrutura de forno de carvão foi 

aproveitada para uso como sauna e antigas estufas de fumo foram transformadas 

em pousadas, dando originalidade aos ambientes e reaproveitando estruturas já 

existentes. (BRASIL, 2009). 

Em uma pesquisa realizada junto aos meios de hospedagem de Itapema, 

Gohr, Moretto Neto e Santana (2002) destacam a importância da imagem de 

respeito com a natureza como uma importante estratégia para essas organizações, 

tentando compatibilizar benefícios econômicos e conservação do entorno. Os 

pesquisadores fazem, também, referência às principais transformações do setor 
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turístico ligados à globalização da economia, aos avanços tecnológicos, às 

mudanças nas condições de oferta e demanda e aos problemas ambientais.  

De acordo com Backer (1998 apud DREHER, 2004), tudo indica, pelas 

necessidades mercadológicas, que a questão ambiental fará parte, em curto prazo, 

das responsabilidades de gestores, sejam quais forem os setores econômicos e 

sociais. Assim, a necessidade de produtos e espaços sustentáveis e a maior 

consciência do consumidor serão, portanto, os maiores argumentos a favor de 

programas de gestão ambiental e, consequentemente, para atrair um mercado 

consumidor mais consciente.  

Dreher (2004), pesquisando sobre a responsabilidade ambiental dos hotéis de 

Blumenau, destaca as falhas de compreensão sobre a responsabilidade ambiental, 

no atual comportamento dos empreendedores. Nesse contexto, percebeu-se que a 

maioria deles possui visão limitada sobre a responsabilidade ambiental, pois dizem 

que compreendem a problemática, contudo não apresentam condutas 

ecologicamente corretas. Entende-se que só há responsabilidade quando há 

participação e comprometimento. A autora relata, ainda, que a maioria dos 

empreendedores turísticos percebem a problemática ambiental e a necessidade de 

transformação da situação atual, concordando que a política ambiental inserida no 

plano de negócios pode ser um dos instrumentos de minimização dos problemas. 

Gonçalves (2004) realizou uma pesquisa junto ao Hotel-Escola SENAC 

Águas de São Pedro e concluiu que, considerando a discussão teórico-conceitual 

dos sistemas de gestão ambiental, pode-se afirmar que, atualmente, os 

consumidores estão mais sensíveis aos aspectos visíveis da questão ambiental, 

mas ainda não são exigentes quanto à qualidade ambiental das operações 

implementadas pelas empresas que lhes prestam serviços. 

No caso específico do Hotel-Escola São Pedro, em São Paulo, observou-se 

que as melhorias ambientais desenvolvidas inicialmente não foram fruto de uma 

exigência do mercado, mas decorreram, aparentemente, do caráter educacional que 

envolve o empreendimento, de uma visão mais abrangente de sua alta 

administração no que se refere à responsabilidade social e às futuras pressões da 

nova legislação hoteleira em vigor no Brasil. Verificou-se, conforme as pesquisas de 

Gonçalves (2004), que a implantação do SGA baseado na ISO 14000 não chegou a 

se caracterizar, em um primeiro momento, como um diferencial turístico que 
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contribuísse para melhorar o posicionamento competitivo do hotel diante da 

concorrência, ainda que as questões relativas ao meio ambiente sejam 

fundamentais para essa atividade. 

Por meio dos resultados obtidos pelas pesquisas de Santos, Souza e Barbosa 

(2006) observa-se que os Hotéis do Roteiro do Charme destacam-se em relação à 

preservação de área verde, e, no caso dos empreendimentos ISO 14000, os 

resultados, no modo geral, são mais significativos, pois as diretrizes da norma 

devem ser seguidas rigorosamente. A referida pesquisa mostra que os 

empreendimentos estão preocupados com a questão ambiental, havendo uma 

redução de custos de cerca de 13%, e 40%, com a boa imagem, de acordo com 

Santos, Souza e Barbosa (2006), os quais afirmam que a imagem gerada por esses 

empreendimentos é boa em relação à percepção dos hóspedes. Porém, algumas 

das medidas exemplificadas não são bem vistas aos gerentes e aos diretores, como 

por exemplo, diminuição do fluxo de água dos chuveiros e descargas, pois isso traz 

um incômodo ao hóspede. É importante frisar que, apesar de a pesquisa apontar um 

grande comprometimento dos empreendimentos hoteleiros, se os funcionários não 

forem treinados e os hóspedes não tiverem consciência, muitas das medidas não 

poderão ser executadas. 

Outra pesquisa de Lubitz, Otte e Cardoso Neto (2007), a qual faz um 

comparativo do consumo elétrico de 1999 até 2006, no Oscar Hotel em Florianópolis 

(SC), permitiu verificar a queda de consumo, além de outras vantagens: redução do 

consumo de água, energia e outros insumos, com consequente redução nos custos 

do hotel; preferência dada pelos hóspedes que levam em consideração os requisitos 

ambientais no momento de escolher um hotel; melhoria da imagem da empresa 

perante funcionários e comunidade; desviamento de problemas legais; contribuição 

com a solução dos problemas ambientais regionais e globais. Ações pontuais podem 

trazer um resultado muito positivo para uma organização, assim como para a 

sociedade do seu entorno e para a melhoria da qualidade de vida de toda a 

população. 

Já a pesquisa de Pertschi (2006), a qual investiga a aplicação de indicadores 

de gestão ambiental na hotelaria, utilizando os hotéis de grande porte do município 

de Foz do Iguaçu como cenário, partiu de dois postulados: um deles que existe uma 

causa relevante que exige a aplicação de indicadores de gestão ambiental na 
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hotelaria, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento sustentável do turismo 

em escala local; e outro que a aplicação de indicadores de gestão ambiental na 

hotelaria local mostra-se incipiente. O autor concluiu que Foz do Iguaçu tem 

desenvolvido algumas ações ambientais e vem se moldando gradualmente às 

exigências de demanda sobre os destinos turísticos. A hotelaria, por sua vez, não 

foge à regra, pois demonstrou praticar algumas ações ambientais, motivada por 

pressões mercadológicas ou legais, utilizando-se de certificações independentes ou 

não que, de fato, não refletem no processo de interação e cultura de conservação 

ambiental que toda e qualquer empresa turística deve possuir. Com base nas nove 

dimensões, foram identificados três grupos de hoteleiros com características 

diferentes de uso de práticas ambientais. O menor grupo (17,9%) possui os 

elementos de um sistema de gestão ambiental e aplicam as práticas ambientais 

mais avançadas. Um segundo grupo (22,8%) aplica as práticas ambientais, mas não 

possui os elementos de um sistema de gestão ambiental. O maior grupo (59,3%) 

nem aplica práticas ambientais e nem possui os elementos de um sistema de gestão 

ambiental. 

Outro estudo de Santos et al. (2006), com o intuito de verificar até que ponto 

os empreendimentos hoteleiros estão inseridos na prática da conscientização 

ambiental e que propostas e métodos têm sido utilizados, fizeram estudo de casos 

múltiplos compreendidos por empreendimentos do Roteiro do Charme com 42 

Hotéis, Rede Accor e Grande Hotel São Pedro (ISO 14000). O objetivo da utilização 

de casos múltiplos foi verificar como esses hotéis estão inserindo a variável 

ambiental na gestão, identificá-la e compará-la às diferentes práticas ambientais 

adotadas por empresas do setor hoteleiro, mostrando as semelhanças e diferenças 

entre os casos e procurando analisar aspectos como motivações, barreiras e 

benefícios. 

Pesquisa de Jabbour, Santos e Nagano (2009), realizada junto a empresas 

possuidoras da ISO 14001, constatam que a literatura sobre gestão ambiental 

menciona contribuições de recursos humanos como necessárias para a mitigação 

dos impactos ambientais nas organizações. Os autores ressaltam que “[...] gestores 

que conseguirem mobilizar os recursos humanos poderão obter maiores vantagens 

competitivas pautados em melhor desempenho ambiental de seus produtos e 

processos”.(JABBOUR; SANTOS; NAGANO, 2009, p. 343). 
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Reis (2008), o qual trata sobre a responsabilidade ambiental dos meios de 

hospedagem do município de Ilhéus, Bahia, do ponto de vista estrutural em relação 

aos recursos naturais e a utilização de um Sistema de Gestão Ambiental, detectou 

que a responsabilidade ambiental dos meios de hospedagem pode ser caracterizada 

como um ato consciente e de marketing local. No entanto, evidenciou-se a falta de 

conscientização dos empreendimentos hoteleiros. Embora quase metade dos 

empreendimentos possuísse licença ambiental, os procedimentos ambientalmente 

responsáveis demonstraram pouca utilização de fontes de energia renovável, 

reutilização da água, dentre outras práticas.  

Estudo na mesma destinação e com a mesma temática foi realizado por 

Ribeiro (2007), sobre a gestão ambiental no setor hoteleiro. O autor percebeu a 

necessidade de ampliação do nível de conhecimento e profissionalização dos hotéis. 

Os resultados da referida pesquisa demonstraram o quanto está incipiente o 

desenvolvimento de programas de gestão ambiental nos hotéis de Ilhéus. Nenhum 

dos equipamentos pesquisados possui um sistema de gestão ambiental, nem 

mesmo em fase de implantação. Com relação aos meios de evitar e minimizar os 

impactos ambientais que provocam, constata-se o interesse na implantação de 

práticas ambientalmente corretas, mas, ao mesmo tempo, surgem algumas barreiras 

que precisam ser sanadas. 

Pesquisa realizada por Virgínio e Fernandes (2011), no Via Costeira de Natal, 

revela que os empreendimentos pesquisados, de algum modo, praticam algum tipo 

de política ambiental. Dentre as opções, todos afirmaram controlar os desperdícios 

com energia a fim de reduzir gastos, e dentre as ações praticadas, pode-se 

destacar: sensores nas chaves dos apartamentos que desligam todos os aparelhos 

e equipamentos quando o hóspede sai do quarto.  Quanto ao consumo diário de 

toalhas, observou-se que 90% dos hotéis abordados praticam algum tipo de política 

que reduz o consumo de toalhas pelos hóspedes, ou seja, adotaram métodos que 

facilitam esse controle, como o uso de cartões-toalha; instruções para jogar a toalha 

no chão, caso queira que ela seja trocada; as toalhas são colocadas no quarto de 

acordo com a quantidade de hóspedes em cada unidade habitacional; pagamento 

de taxas a cada toalha utilizada na piscina, dentre outros.  

De acordo com o grupo de gestores dos hotéis pesquisados, 80% desses 

empreendimentos têm tratamento de água. No que diz respeito à água da piscina, 
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os hotéis possuem sistema de bombeamento para renovação e reutilização dessa 

água que após processada volta para a piscina. Além disso, realizam o tratamento 

da água de suas piscinas com ozônio. Quanto à forma como o lixo é tratado por 

esses estabelecimentos hoteleiros, desde sua seleção até a coleta, dos hotéis 

analisados, 70% afirmou fazer uso da seleção do lixo e, destes, alguns dizem que o 

lixo orgânico é triturado e que esse lixo é recolhido todos os dias. Outro hotel separa 

pilhas e baterias do lixo convencional. Sobre tipo de controle quanto ao desperdício 

de alimentos, 60% dos hotéis consultados disseram que repassam resto dos 

alimentos para uma empresa de criação de suínos procurando não desperdiçar o 

alimento.  Enquanto os demais responderam que aproveitam os alimentos para 

consumo interno, já que os funcionários fazem suas refeições no hotel. 

Um estudo realizado por Freitas e Almeida (2010), em meios de hospedagem 

localizados no município de Campos dos Goytacazes, localizado na região norte do 

Estado do Rio de Janeiro, faz uma avaliação do nível de consciência ambiental em 

meios de hospedagem. De acordo com as respostas, observou-se que os 

empresários/gerentes demonstram preocupação e interesse pela preservação 

ambiental: 91% deles consideraram importante a preocupação das empresas com a 

questão ambiental; 82% têm interesse em conhecer e implantar em seus 

estabelecimentos práticas ambientais realizadas por serviços de hospedagem; 91% 

consideram que a imagem de sua empresa pode melhorar quando associada ao 

desenvolvimento sustentável; 91% preocupam-se com o destino do papel impresso, 

do cartucho de tinta, do disquete, e das baterias originadas das atividades da 

empresa; e todos afirmaram que estão atentos às notícias relacionadas às questões 

ambientais. Entretanto, em termos de conhecimento técnico sobre o assunto, 

verifica-se uma inconsistência nas respostas: 91% dos empresários/gerentes 

afirmaram que sabem o significado de desenvolvimento sustentável, mas 55% 

nunca ouviram falar da norma ISO 14001. Segundo os pesquisadores, essa 

constatação é reforçada pelo fato de que 45% dos empresários/gerentes ainda não 

desenvolvem ações ambientalmente corretas. Nesse sentido, verifica-se a 

necessidade de melhor divulgação dos assuntos relacionados à questão ambiental e 

das práticas adotadas em estabelecimentos de hospedagem em prol da preservação 

ambiental, pois, apesar de os empresários/administradores terem preocupação e 
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interesse pelo assunto, ainda há uma carência significativa em termos de 

conhecimento sobre o assunto e das práticas ambientais em seu setor. 

Segundo a iniciativa de Operadores para o desenvolvimento sustentável do 

Turismo (TOI, s.d), os hoteleiros ao redor do mundo estão se conscientizando de 

que práticas ambientais e sociais responsáveis, traduzem-se em benefícios para os 

negócios, o meio ambiente e a comunidade global. Boas práticas ambientais e 

sociais fazem bom sentido nos negócios, desde promover a redução de custos e 

gerar benefícios de reputação até garantir, em longo prazo, o atrativo de um destino 

aos viajantes. 

Vale lembrar que Abreu (2001) e Layrargues (2006) já alertavam para o 

advento de um novo tipo de hóspede: “os ilustres hóspedes verdes” que dão título à 

sua obra. Esse tipo de hóspede, atento à necessidade da prática de um turismo 

mais sustentável, vem mudando sua atitude em relação ao meio ambiente e 

exigindo práticas ambientalmente mais saudáveis no âmbito dos meios de 

hospedagem. Além disso, segundo os autores, os cuidados com o meio ambiente 

acabam sendo um fator decisivo para a escolha entre um ou outro hotel. Desponta, 

nesse contexto, o consumidor verde, que é aquele em cujo poder de escolha do 

produto incide, além da questão qualidade/preço, uma terceira variável: o meio 

ambiente, ou seja, a determinação da escolha de um produto agora vai além da 

relação qualidade e preço, pois este precisa ser ambientalmente correto, isto é, não 

prejudicial ao ambiente em nenhuma etapa do seu ciclo de vida.  

Logo, a transição na conduta empresarial, reflete-se na adoção de uma 

postura ambientalmente coerente. Essa conduta tem sido influenciada pelas 

diversas contingências acima citadas, mas também pelo aumento das 

regulamentações ambientais e necessidade de agir proativamente para alcançar 

novos nichos de mercado. 

Por meio desse tipo de atitude, disseminados em todos os setores produtivos 

e instituições, é possível alcançar um desenvolvimento menos danoso aos 

habitantes do planeta. Utilizando-se do paradigma ambiental para transformar 

atitudes nos meios de hospedagem do espaço rural, na perspectiva de 

desenvolvimento sustentável. Ao ser utilizada como estratégia de mercado, a gestão 

ambiental abrange novos segmentos, fortalece a imagem ecológica, reduz os custos 

operacionais, melhora o desempenho das atividades, reduz os riscos e cria, assim, 
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um diferencial competitivo, para os meios de hospedagem no espaço rural, foco da 

pesquisa ora desenvolvida na região serrana de Santa Catarina. 

Compartilha-se com De Conto (2005) os postulados de que os hotéis têm um 

papel ambiental importante e devem estar comprometidos a desenvolver atitudes no 

sentido de utilizar significativas práticas ambientais em todos os processos: cumprir 

rigorosamente a legislação ambiental; minimizar o uso dos recursos naturais na 

geração de resíduos sólidos; praticar a educação ambiental, procurando 

fornecedores com responsabilidade ambiental; comunicar abertamente sua política e 

práticas ambientais para quem estiver interessado, monitorando, assim, o impacto 

ambiental desenvolvido pela atividade hoteleira. 

 Conclui-se que as práticas de gestão ambiental, fase preparatória para a 

implantação de um sistema de gestão ambiental, proporcionam significativas 

melhorias nos custos das empresas, racionalizam a aquisição e utilização de 

insumos e matérias-primas, contratação de serviços e o uso de recursos naturais. 

Além disso, atenuam, significativamente, o impacto ambiental, além de gerar bons 

resultados para o empreendimento hoteleiro. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A discussão sobre a temática da gestão ambiental leva em conta os 

diferentes segmentos empresariais e o entendimento de que a responsabilidade 

empresarial quanto ao meio ambiente deixou de ter características compulsórias 

para transformar-se em atitude voluntária. Assim, os meios de hospedagem passam 

a buscar, quando não na totalidade, algumas práticas voltadas à gestão ambiental, 

as quais se quer investigar, desta feita, nos meios de hospedagem do espaço rural 

por meio de uma pesquisa exploratório-descritiva. 

Segundo Oliveira (1997) e Vergara (2010), a pesquisa exploratório-descritiva 

tem por finalidade observar, registrar e analisar fenômenos. Nesta pesquisa, esses 

fenômenos são as práticas de gestão ambiental adotadas nos meios de 

hospedagem do espaço rural dos municípios da região serrana de Santa Catarina, 

estabelecendo relações entre as variáveis de estudo. Entende-se que a pesquisa 

proporciona familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. 

Trabalhou-se com as  premissas como uma suposta resposta ao problema 

investigado. A origem das premissas decorre  da observação assistemática dos 

fatos, nos resultados de outras pesquisas, nas teorias existentes, ou na simples 

intuição (GIL,2002).  

Na presente pesquisa, partiu-se dos resultados de estudos de base empírica 

sobre as práticas ambientais em meios de hospedagem para  investigar a situação 

dos meios de hospedagem no que se refere à existência de controle e destinação de 

resíduos, medidas de controle do gasto de energia, medidas de controle de 

consumo da água, preocupação com educação ambiental, plantio e cultivo de hortas 

ou pomares. A seleção dessas variáveis de pesquisa deu-se pela constatação, em 

estudos em meios de hospedagem do espaço rural de Santa Catarina, realizados 

por Novaes (2007), de que o advento das mesmas variáveis ambientais já indicavam 

a fragilidade e limitações na adoção das práticas ambientais nos meios de 

hospedagem rurais de Santa Catarina.  

Ainda, entendendo a gestão ambiental como estratégia de mercado, buscou-

se saber do entendimento dos dirigentes sobre a gestão ambiental enquanto 

diferencial mercadológico. Portanto, a coleta de dados sobre essa realidade e o 
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relacionamento dessas variáveis de estudo, exigiu a definição do método de 

pesquisa. 

Selltiz et al. (1987) ressaltam que os métodos de pesquisa escolhidos devem 

determinar o cenário existente, pois cada método traça um caminho diferente e 

revela diferentes relações. Daí a apresentação dos métodos de abordagem, dos 

procedimentos, das técnicas de pesquisa e do método de análise, conforme consta 

a seguir. 

A discussão teórica da pesquisa tomou por base os preceitos da gestão 

sustentável do turismo e os pressupostos das práticas de gestão ambiental nos 

meios de hospedagem, referendados no capítulo 2 - Marco Teórico -, assim como o 

estado da arte revelado nos estudos e pesquisas em teses e artigos científicos 

nacionais e internacionais. 

 

4.1 A  abordagem do estudo 
 

Em seu sentido mais geral, Cervo e Bervian (1992) dizem que o método é a 

ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um fim 

dado ou resultado desejado. A abordagem qualitativa-quantitativa adotada levou em 

conta que o problema não pode ser traduzido somente em números, mas também 

nos significados das ações e relações humanas, comportamentos, concepções e 

reflexões dos gerentes dos meios de hospedagens rurais, assim como na 

concepção dos clientes. De acordo com Minayo (2000, p.24), “[...] os dados 

quantitativos e qualitativos não se opõem. Ao contrário, se complementam, pois a 

realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia”.  

Por sua vez o presente estudo buscou a produção do conhecimento, com a 

proposta de completar lacunas importantes dos saberes da temática ambiental e das 

práticas adotadas (LUNA, 2002). Assim, identificar as práticas de gestão ambiental 

nos meios de hospedagem do espaço rural da região serrana de Santa Catarina 

significa tomar por base os conceitos das variáveis de pesquisa elencadas no início 

deste capítulo.  

O fenômeno das práticas ambientais em meios de hospedagens do espaço 

rural tem que ser entendido nas suas determinações e transformações dadas pelos 

sujeitos direta e indiretamente vinculados aos meios de hospedagem do espaço 

rural da região serrana de Santa Catarina. Compreende uma relação intrínseca de 
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oposição e complementaridade entre o mundo natural e social, entre o pensamento 

e a base material. Minayo (2000) ainda reforça a necessidade de trabalhar com a 

complexidade, com especificidade e com as diferenciações que os problemas e/ou 

“objetos sociais” representam.  

Na concepção de utilização de método de abordagem, utilizou-se do método 

indutivo, buscando na realidade da dinâmica de cada um dos meios de hospedagem 

do espaço rural da região serrana de Santa Catarina a existência ou não do 

compromisso com as práticas ambientais, partindo da constatação de situações 

específicas e dados particulares desses empreendimentos no que se refere à gestão 

ambiental. Conforme Gil (2002, p. 27), o método indutivo é uma das correntes 

filosóficas que se propõem a explicar como se processa o conhecimento da 

realidade. A indução percorre a cadeia de raciocínio que estabelece conexão 

ascendente do particular para o geral a partir da realidade da dinâmica das práticas 

ambientais dos meios de hospedagem rurais da região serrana, em um recorte 

geográfico que abrange os municípios de Urubici, Urupema, São Joaquim, Bom 

Jardim da Serra, Lages, Bom Retiro e Rio Rufino. A existência ou não do 

compromisso com as práticas ambientais nos referidos meios de hospedagem 

permite inferir que em outras regiões esse cenário possivelmente será semelhante. 

Assim, são as condições particulares que levam às teorias e às leis gerais. Logo, a 

pesquisa proposta, no primeiro momento caracteriza-se por ser de natureza 

exploratória para alcançar o segundo objetivo específico com a finalidade de prover 

percepções e compreensões a respeito das práticas ambientais adotadas nos meios 

de hospedagem do espaço rural da serra catarinense. De acordo com Cancellier, 

Alberton e Santos (2007), o caráter exploratório advém do fato de que os estudos de 

gestão ambiental nos meios de hospedagem ainda são incipientes, principalmente 

quando trata dos meios de hospedagem rurais. As buscas na base de dados 

científicos na EBSCO HOST e BDTD - IBICT apresentaram poucas publicações 

neste foco. Nos últimos objetivos específicos, uma vez constatada a conveniência de 

uma etapa exploratória condicionada à limitação dos estudos empíricos na área,  

apresenta-se uma discussão mais analítica, reflexiva e aprofundada, a partir do 

repertório legal e normativo e da fundamentação teórica como um todo. 

O método indutivo trata de problemas empíricos, e a generalização deve ser 

constatada a partir da observação de casos concretos suficientemente 
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confirmadores da realidade. As conclusões são prováveis, não contidas nas 

premissas. Para que ocorra indução é necessário que as observações sejam muitas 

e repetidas sob ampla variedade de situações. (GIL, 2002; LAKATOS, MARCONI, 

1999). Tal situação revelou-se nos estudos e contribuições empíricas, 

especificamente nos estudos sobre as práticas ambientais em meios de 

hospedagem rurais de Santa Catarina de Novaes (2007), novamente confirmado nos 

estudos da presente tese quando revela os resultados do primeiro pressuposto de 

estudo, relacionado à incipiência das práticas ambientais em meios de hospedagem 

do espaço rural. 

 

4.2  Procedimentos da pesquisa 

 

O uso do método estatístico foi utilizado no sentido de buscar resultados com 

um grau aceitável de confiabilidade em todos os estágios de seu desenvolvimento 

da pesquisa. O método estatístico é composto basicamente por etapas que, 

devidamente planejadas, permitem o alcance dos objetivos propostos. O método 

estatístico é descrito por Gil (2002) como sendo alicerçado na aplicação da teoria 

estatística da probabilidade. 

Considerando que a presente pesquisa quer privilegiar mais a análise, 

entendendo que o todo e as partes são interdependentes, utilizou-se o método 

estruturalista na percepção de que a estrutura da gestão ambiental possui um 

caráter sistêmico. A modificação de um dos elementos, referentes a tratamento de 

efluentes, resíduos sólidos e líquidos, utilização de formas alternativas de energia, 

economia de água, educação ambiental e uso e ocupação do solo no plantio e 

cultivo de hortas e pomares, considerando como base os princípios do turismo 

sustentável, acarretará modificações dos outros elementos.   

 

4.2.1 Técnica e instrumento de coleta de dados 

 

Na pesquisa de campo, junto aos Meios de Hospedagem do Espaço Rural 

(MHER), buscou-se o levantamento de dados por meio de formulários. A montagem 

dos formulários exigiu conhecimento e base teórica sobre a classificação dos tipos 

de variáveis envolvidas e as correspondentes escalas para sua mensuração.  
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As técnicas de coleta de dados, enquanto pesquisa qualitativa foram de 

observação direta, durante as visitas in loco, em finais de semana abrangendo a 

observação assistemática, nas dependências, procedimentos e operações e nos 

serviços aos hóspedes,  verificando as práticas ambientais adotadas nos MHER. As 

variáveis observadas, referem-se à existência de controle e destinação de resíduos, 

medidas de controle do gasto de energia, medidas de controle de consumo da água, 

preocupação com educação ambiental, plantio e cultivo de hortas ou pomares.  

A observação de fatos sem  roteiro pré-determinado,  visou de forma livre 

observar os comportamentos e cenários  valorizados pelas pesquisas qualitativas 

(ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER,1998). 

No presente estudo a observação serviu para  verificar, na prática, as 

respostas do formulário, através dos comportamentos e atitudes dos funcionários e 

hóspedes no uso de práticas ambientais e que apresentou alinhamento de 

informações e resultados. 

A aplicação de pesquisa de campo,  através de formulário (APÊNDICE A) 

com questões abertas e fechadas, sobre as variáveis acima citadas, permitiu obter 

os dados necessários para a análise dos resultados e constatação das premissas 

elencadas. 

Na etapa de pesquisa documental, as fontes de referência impressa ou em 

meio eletrônico e de documentação direta extensiva passaram por seleção e análise 

de conteúdo. De acordo com Moraes (1999), a análise de conteúdo constitui uma 

metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda 

classe de documentos e textos. Como diz Gaskell (2008), a análise de conteúdo 

pode ser entendida como uma técnica híbrida. Assim como os autores defendem a 

ideia de que as abordagens qualitativas e quantitativas podem ser complementares 

(BARDIN, 2006; CRESWEL, 2007; FLICK, 2009; YIN 2005). 

 Dentre os autores que serviram de referencial teórico estão: Sessa (1993), 

Rues (1995), Porter e Van Der Linde (1995), Maimon (1996), Capece (1997), Kinlaw 

(1997), Rodrigues (1998), Siguaw e Enz (1999), Donaire (1999),  Steger (2000),  

Tachizawa e Carvalho (2000), Sachs (2000), Abreu (2001), Lamprech e Ricci (2001), 

Callenbach et al. (2001), Cavalcante (2001), De Conto (2001), Cooper et al. (2001), 

Backer (2002), Tachizawa e Farias (2002), Beni (2002), Tachizawa e Farias (2002), 
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Natal et al. (2004), Barbieri (2004), Tachizawa (2005), De Conto (2005), Layrargues, 

(2006), Andrade e Dias (2006), Barbieri (2007), entre outros. 

As contribuições empíricas buscaram apoio nas pesquisas de: Donaire 

(1999),  Meade e Mónaco (2000), Cooper (2001), Abreu (2001), Ricci (2002), Dias 

(2003), Feiertag (1994), Dreher (2004), Esteves (2004), Bohdanovicz (2005), De 

Conto (2005), Chan e Wong (2006), Santos et al. (2006), Pertschi (2006), Erdogan e 

Baris (2007), Ribeiro (2007), Lubitz e Cardoso Neto (2007), Novaes (2007), Silva et 

al. (2008), Castro (2009),  Campos (2009), Vodeb e Rudez (2010), Moreira e Dias 

(2010); Virgínio e Fernandes (2011), De Conto e Zaro (2011), entre outros. 

Assim,  pesquisa bibliográfica, o caminho metodológico foi de busca, seleção 

e leituras de publicações sobre desenvolvimento sustentável para chegar aos 

fundamentos teóricos sobre as práticas da gestão ambiental nas empresas e nos 

meios de hospedagens. Inicialmente, traçou-se um panorama de suporte teórico e, 

em um segundo momento, a identificação do estado da arte por meio de teses e 

artigos científicos nacionais e internacionais que tratavam da gestão ambiental em 

meios de hospedagem. 

A técnica de análise de conteúdo conduziu a descrições sistemáticas, tanto 

qualitativas nas observações e visitas nos meios de hospedagem rurais, como 

quantitativas por intermédio dos resultados da pesquisa de campo, ajudando a 

interpretar os dados à luz da teoria existente e a atingir uma compreensão de seus 

significados. Assim a coleta de dados aconteceu em três etapas:  

 

1ª etapa- Teste piloto 

 

O formulário piloto foi pré-testado, em abril de 2012, por meio da aplicação 

junto a alguns meios de hospedagem (pousada, hotel fazenda e resort) localizados 

na região do Vale do Itajaí, mais precisamente no espaço rural de Gaspar, Camboriú 

e Rio dos Cedros em Santa Catarina. A escolha deu-se pela existência de meios de 

hospedagem em situação similar aos da região serrana. Nesta pesquisa, o pré-teste 

ocorreu com seis meios de hospedagem, sendo três pousadas, dois hotéis-fazenda 

e um resort. Para Forza (2002), o pré-teste deve ser aplicado a um grupo restrito 

para verificar a pertinência do instrumento. 
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Com a aplicação do formulário, percebeu-se a necessidade de completar 

algumas informações sobre o modelo de gestão do MHER, além das características 

do empreendimento e da demanda. Também aconteceram pequenas adequações 

nos aspectos de alternativas para respostas sobre a percepção dos proprietários ou 

gerentes quanto à gestão ambiental enquanto diferencial mercadológico. 

 

2ª etapa: Aplicação do formulário  

 

O formulário foi aplicado com 29 proprietários/dirigentes dos meios de 

hospedagem dos municípios da região serrana de Santa Catarina, conforme o 

Quadro 2, o qual pode ser encontrado no item 4.3 – População da pesquisa. 

Há de se destacar que a especificidade na gestão familiar dos meios de 

hospedagem de espaços rurais, dificulta a seleção do respondente que hora é 

proprietário ou filho mais velho que responde pelo empreendimento.  

Os procedimentos para aplicação do formulário aconteceram através de 

telefonemas e e-mail, durante o mês de agosto e setembro de 2012. 

 

3ª etapa: Tabulação e rodada dos dados 

 

A tabulação  resultou em figuras para caracterizar a tipologia dos meios de 

hospedagem (item 5.1) e ações de gestão ambiental adotadas pelos meios de 

hospedagem (item 5.2) . A rodada dos dados aconteceu por meio do sistema Sphinx 

que gerou as tabelas conforme consta no Apêndice B. Posteriormente, rodaram-se 

os dados para gerar os resultados dos agrupamentos (clusters), apresentados e 

analisados no Capítulo 5, no  item 5.2.3. 

 

4.2.2 Organização dos dados 

 

A organização dos dados da pesquisa aplicada com 29 MHER da região 

serrana de Santa Catarina passou pela elaboração de uma folha de respostas para 

cada questão apresentada. Usou-se do conceito de banco de dados aplicado às 

informações provenientes da pesquisa, montando-se uma tabela e utilizando o 

aplicativo Excel onde as linhas representam os respondentes e as colunas 
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representam as questões, sendo as respostas previamente codificadas para cada 

questão marcada nas interseções. 

A leitura de valores individuais dos dados, com vistas à sua compreensão e 

entendimento, aconteceu pela redução dos dados, conseguida mediante 

modificação na forma como se apresentavam os resultados numéricos, agrupando-

os em  tabelas de distribuição de frequências. 

 

4.2.3 Análise  e  interpretação dos dados 

 

Nessa etapa, os dados de cada quesito foram analisados em confronto com 

os pressupostos de estudo iniciais e o objetivo de identificar as ações de gestão 

ambiental desenvolvidas pelos meios de hospedagens rurais da região, no que se 

refere ao tratamento de resíduos líquidos e sólidos, economia de água e energia, 

cultivo de orgânicos e educação ambiental. Ainda buscou-se respaldo no marco 

teórico constante no Capítulo 2.  A análise dos dados obedeceu ao planejamento 

previamente estabelecido, sendo precedida pela apresentação dos dados em forma 

tabular, visando contribuir para o maior esclarecimento e melhor entendimento das 

práticas ambientais adotadas pelos MHER. A descrição e análise dos resultados, 

segundo Lopes (1997), fizeram a ponte entre a fase de observação nos meios de 

hospedagem e a constatação dos dados por meio da aplicação do formulário e a 

fase de interpretação dos resultados. Por isso, a presente pesquisa combinou 

técnicas e métodos de análise que implicaram em tratamento estatístico, ou seja, 

usou tabulações para encontrar concentrações, frequências e assegurou o domínio 

sobre a massa de dados coletados, identificando e selecionando fatos significativos 

para o tratamento analítico. Lakatos e Marconi (1999, p. 20) afirmam que “[...] a 

pesquisa descritiva aborda quatro aspectos: descrição, registro, análise e 

interpretação de fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no presente”. 

Nesse caso, as práticas ambientais adotadas nos MHER dos municípios da serra 

catarinense previamente selecionadas. 

Para a análise dos resultados, utilizou-se da estatística multivariada, por 

tratar-se  de“[...]  um conjunto de métodos estatísticos que torna possível a análise 

simultânea de medidas múltiplas para cada indivíduo, objeto ou fenômeno 

observado” (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007, p. 2).   
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Logo, essa análise deu conta de determinar o desempenho do conjunto das 

variáveis analisadas, ou seja: tratamento de efluentes, resíduos sólidos e líquidos, 

utilização de formas alternativas de energia, economia da água, educação ambiental 

e uso e ocupação do solo; bem como especificar a importância de cada uma delas, 

na presença das demais. 

Entre os métodos multivariados exploratórios, a análise de agrupamentos 

(clusters) vem sendo utilizada com sucesso em várias áreas de pesquisa e seu 

objetivo está em agrupar dados semelhantes segundo suas características, gerando 

classes. Esse tipo de análise tem se demonstrado muito útil no reconhecimento de 

caracteres, símbolos, figuras, imagens biomédicas, eletrocardiogramas, com igual 

aproveitamento no campo das ciências sociais e aplicadas. (SCARPEL, 2006). 

A análise de Cluster ou de Agrupamentos, segundo Hair Jr. et al. (2005), 

classifica objetos de tal forma que cada objeto é similar a outros dentro de um 

mesmo agrupamento (ou cluster), sendo a similaridade dependente das variáveis 

que descrevem os indivíduos, ou seja, os critérios estabelecidos para  análise. 

Dessa forma, os agrupamentos resultantes apresentam alta homogeneidade interna 

(entre os objetos ou indivíduos de um mesmo cluster) e alta heterogeneidade 

externa (entre objetos de clusters distintos).  

Via de regra, na análise de agrupamentos, os objetos representam os casos 

ou indivíduos, sendo as variáveis utilizadas como representantes das características 

desses indivíduos. O procedimento utilizado para o agrupamento, no presente 

estudo, foi o hierárquico aglomerativo, cujos agrupamentos são hierarquizados por 

meio de uma estrutura em forma de árvore, que inicialmente considera o indivíduo 

como sendo um agrupamento ou cluster. 

Nas etapas seguintes, os clusters mais próximos são combinados dois a dois 

originando novos clusters agregados até que se tenha um único cluster, resultado 

das sucessivas agregações. A representação gráfica da estrutura de conglomerados 

recebe o nome de dendrograma, da palavra inglesa dendrogram, com origem na 

palavra dendrology, ou dendrologia, relativa ao tratado das árvores (HAIR JR. et. al., 

2005). 

O objetivo da análise de cluster é agrupar objetos ou indivíduos semelhantes 

e, para tanto, é necessário adotar uma medida da distância. Assim, os indivíduos 

(meios de hospedagem do espaço rural da região serrana catarinense) cujas 
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variáveis que os descrevem apresentam menor distância entre si são considerados 

semelhantes, sendo, assim, aglomerados em um mesmo conglomerado. 

Por outro lado, os que apresentam maior distância, participam de 

conglomerados distintos. Entre as diferentes medidas de distância existentes, no 

presente caso, foi utilizada a distância euclidiana média para variáveis qualitativas. A 

escolha da distância euclidiana, deu-se em função de serem adequadas para o caso 

de variáveis categóricas transformadas em dicotômicas. 

O método de aglomeração utilizado é o de Ward. Trata-se de um método de 

variância, derivado de um processo hierárquico e aglomerativo. Neste último, cada 

objeto tem início em um conglomerado separado. Formam-se os conglomerados 

agrupando-se os objetos em conglomerados cada vez maiores. No método de 

variância, os conglomerados são gerados de modo a minimizar a variância dentro do 

conglomerado. Finalmente, no método de Ward, o objetivo é minimizar o quadrado 

da distância euclidiana em relação às médias dos conglomerados. 

Análise de agrupamentos é o nome atribuído ao conjunto de procedimentos 

que busca reunir as práticas de gestão ambiental em grupos homogêneos. Portanto, 

são técnicas estatísticas multivariadas, com conotação exploratória, que verificam a 

similaridade entre esses objetos, por meio de coeficientes específicos para cada tipo 

de variável (discreta, contínua, binária etc.). Para a tabulação e a geração de 

gráficos foi utilizado o sistema Sphinx. 

 

4.3  População da pesquisa 

 

Depois de elencados todos os meios de hospedagem do espaço rural da 

Região Serrana de Santa Catarina (ver Quadro 2 a seguir), chegou-se ao universo 

de 29 meios de hospedagem rurais, distribuídos nos sete municípios de foco de 

estudo. Assim, todos os meios de hospedagem do espaço rural dos municípios que 

constituem a Serra Catarinense, os quais prestam serviços de hospedagem, 

caracterizados como hotel fazenda, pousada e resort, formam os elementos da 

população da pesquisa que pode ser considerada como censo.  

Há de se ressaltar a inexistência de arcabouço documental contendo  dados 

específicos e atualizados sobre o quantidade dos meios de hospedagem  existentes 

no espaço rural, na época de definição da amostragem, que dificultou a constituição 
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do referencial de dados para o universo ou plano amostral da presente pesquisa. 

Registra-se, ainda, que do universo inicialmente existente, alguns não responderam 

ao formulário no tempo estabelecido, ficando fora da amostragem, porque estavam 

em reforma ou fecharam. O que efetivamente resultou em 29 formulários 

preenchidos.  

Martins (1994), referindo-se ao plano amostral de pesquisa, conceitua a 

população como o conjunto de indivíduos ou objetos que apresentam em comum 

determinadas características definidas para o estudo de práticas de gestão 

ambiental, possibilitando o conhecimento das variáveis pesquisadas. Nesse caso, os 

indivíduos foram os meios de hospedagem e as variáveis foram: tratamento de 

resíduos líquidos e sólidos, economia de água e energia ou uso de energia 

alternativa, controle da qualidade das águas, educação ambiental e o uso de horta e 

pomar. 

Conforme o Projeto Acorde São Joaquim, realizado pelo Governo de Santa 

Catarina, com apoio técnico-científico da UNIVALI, foram definidas para efeito da 

população da presente pesquisa: pousadas, hotéis-fazenda e resort, localizadas no 

espaço rural dos 7 municípios como apresentado no Quadro 2, a seguir: 

 
 

Quadro 2 - Meios de hospedagem rurais – Região Serrana de Santa Catarina 
 MUNICÍPIO NOME DO MEIO DE 

HOSPEDAGEM 
UH LEITOS LOCALIZAÇÃO / CONTATO 

 
1 

Bom 
Jardim da 
Serra 

Pousada Santa Rita  10 35 Rodovia SC 438 - 31Km/  
(49)3232 0255. 

 
2 

Bom 
Jardim da 
Serra 

Rio do Rastro Eco Resort  18 72 Rodovia SC 438 – Irineu 
Bornhausen Km 130/ (48)3491 
2621. 

 
3 

Bom 
Jardim da 
Serra 

Pousada Morro Grande  5 20 Rodovia SC 438 Km 110/ 
 (49)3232 0103. 

4 Bom Retiro Curucaca Hotel Fazenda    Rodovia SC 439, km 8 – 
Localidade de Caneleira/ (49) 
91369186 

5 São 
Joaquim 

Snow Valley  12 105 Rodovia SC 438, Km 10/ 
 (49)3233 3447 

6 São 
Joaquim 

Pousada Água Santa  14 30 Rodovia SC 438-79KM/  
(49)3233 1140 

7 São 
Joaquim 

Pousada Pinheirão 4 10 Rodovia SC 430 
(49)9128 1510 

8 Urubici Cabanas Rio dos Bugres  12 4 Estrada Geral Rio dos Bugres/ 
(49) 3278 4474 

9 Urubici Hotel Fazenda Serra do 
Panelão  

21 70 Rodovia SC 430, km 11/ 
(49)3292 1800 e 49 - 3278 
4566 
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Fonte: Novaes (2011) com base em Santa Catarina e Univali (2009). 
 

 

A localização geográfica dos municípios está representada na Figura 4 a 

seguir. Trata-se tão somente de uma ilustração do recorte geográfico de alguns 

10 Urubici Pousada Alternativa 
Beckauser  

6 12 Estrada Geral Santa Terezinha/ 
(49) 3278 2019 

11 Urubici Fazenda Fogo Eterno  10 29 Rodovia SC 430, Km 42/ 
(49)9116 9094 - 32784351 

12 Urubici Vale da Neblina  2 10 Rodovia SC 430, Km 35 – 
SãoCristóvão,(49)32784052(49) 
99231064 

13 Urubici Pousada Urubici  5 10 Estrada Geral Bairro Baiano/ 
(49)9963 6890 

14 Urubici Pousada Girassol   20 Rua Oliveira Saturnino de 
Souza, n° 14/ (49)3278 4416 

15 Urubici Pousada Fazenda da 
Invernada  

14 48 Fazenda da Invernada – Bairro 
Fetti/ (49)3278 4131 

16 Urubici Cabanas Cascata Véu de 
Noiva  

2 15 Estrada Geral Morro da Igreja, 
s/n - interior/ (49)3278 5328- 
5325   

17 Urubici Estalagem Villa da 
Montanha  

9 18 Distrito de São Francisco, 
Estrada Geral Rio do Engano/ 
(49)9926 9679 

18 Urubici Pousada das Araucárias  4 12 Estrada Geral Santa Tereza/  
(49)3278 2008- 32784532 

19 Urubici Pousada Kiriri-Etê  18 42 Rodovia SC 430, S/N - Serra do 
Panelão/ (49)3278 5481 
(48)88023098 

20 Urubici Hospedaria Rural Nossa 
Senhora das Graças  

6 24 Av. Rodolfo Anderman, 2238  
B: Esquina/ (49) 3278 4040, 
 (49)9969 1442 

21 Urubici Serra Bela Hospedaria 
Rural  

12 32 Est Grão Pará, 01 / (49) 3278-
4666 3278-5113 

22 Urubici Sitio Arroio da Serra  8 24 Estrada geral São Francisco 
(49)3278 5212 

23 Urupema Eco Pousada Invernadinha 
Serrana  

10 14 Rodovia SC 439 Km 20 – Rio 
dos Touros/ (49)9128 9997 

24 Urupema Fazenda do Barreiro  19 70 SC 438, Km 43/ 
 (49)3222 3031 

25 Urupema Pousada Morro Agudo 8 16 Rodovia SC 438, km 42 – 
Urupema 
(49)3232 0103. 

26 Lages Hotel Fazenda Pedras 
Brancas 

31 101 Rodovia SC 438 KM 10 (49) 
3223 2073 

27 Lages Hotel Fazenda Boqueirão  31 111 Rodovia BR 282 KM 225 / (49) 
3221 9900- 32219906 

28 Rio Rufino Pousada Olho d’água    Sítio Tamanduá/ 
 (49)3279-0136/(49)9106.8417 

29 Rio Rufino Sítio Pousada Três Lagos    Rodovia Rio Rufino km 7  
Localidade Tamanduá/ (49) 
9108-4252  
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municípios da Região de São Joaquim, e da Microrregião dos Campos de Lages, 

selecionando-se os municípios de Lages, São Joaquim, Urubici, Urupema, Bom 

Jardim da Serra, Rio Rufino e Bom Retiro. 

 
Figura 4 – Municípios da Microrregião dos Campos de Lages 

 
Fonte: Correio Lageano (s.d.). 

 

O produto turístico da região apresenta como elementos principais a cultura 

gaúcha, o clima frio, atrativos naturais, fazendas de turismo rural, os pomares de 

maçã, e a vinicultura de altitude, aliados aos eventos realizados na região. 

O grande diferencial da Região Serrana de Santa Catarina é a ocorrência de 

neve todos os anos. Em relação ao estágio de desenvolvimento do turismo, observa-

se a fase de desenvolvimento em São Joaquim com a expressiva implantação de 

hotéis fazenda e resorts em Urubici. O acesso terrestre à região é realizado via BR 

116 e SC 438, via Lages, ou BR 282 e SC 430, partindo-se do litoral. A gastronomia 

é à base de truta, principalmente do município de Urupema, além dos pratos a base 

do pinhão e o churrasco. Além do turismo como atividade econômica, a região tem 

grande potencial de crescimento, pelas fazendas de criação de trutas, da cultura da 

maçã e a vinicultura de altitude em São Joaquim. 
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4.4  Formulário de pesquisa 

 

 O instrumento de pesquisa foi formulado com questões fechadas e 

semiabertas (ver APÊNDICE A). Tratou-se da observância dos fatores relevantes da 

preocupação e comprometimento dos empreendimentos hoteleiros em relação à 

gestão ambiental apoiada nas premissas ecológicas referentes ao tratamento de 

efluentes, resíduos sólidos e líquidos, utilização de formas alternativas de energia, 

economia da água, educação ambiental e uso de horta orgânica, considerando, 

como base, os princípios do turismo sustentável. 

O formulário de pesquisa com indicadores e variáveis de estudo enfocou 

aspectos da sustentabilidade ambiental nos meios de hospedagem, conforme De 

Conto (2001), Gonçalves (2004), Tibor e Feldmann (1996), Nahuz (1995), 

Layrargues (2006), Kinlaw (1997), Abreu (2001), Ricci (2002), os quais tratam, entre 

outras variáveis, das adotadas nesta pesquisa, ou seja, a tratamento de efluentes, 

resíduos sólidos e líquidos, economia e utilização de formas alternativas de energia, 

economia de água, educação ambiental e ocupação do solo com hortas. 

O consumo de energia nos hotéis é claramente um fator de competitividade. 

Ao reduzir os custos e aumentar a sensibilidade dos fatores ambientais, o hotel irá 

introduzir elementos com menor impacto ambiental e criar condições favoráveis para 

a otimização dos recursos energéticos e da introdução de tecnologias de energias 

renováveis. (ERDOGAN; BARIS, 2007).  

A demanda por água por parte dos hóspedes nos hotéis, de acordo com a 

Tour Operators Initiative for Sustainable Tourism Development (TOI), normalmente, 

ultrapassa, em muito, a dos moradores locais. Além da água necessária para cada 

quarto de hotel e atividades gerais da administração do hotel, como cozinhas e 

lavanderia, outros elementos tais como piscinas, gramados e campos de golfe 

podem aumentar significativamente o uso total. O uso excessivo de água pode 

degradar ou destruir recursos hídricos locais, ameaçando  a disponibilidade de água 

para suprir necessidades locais. Os problemas podem piorar em áreas onde a alta 

temporada de turismo coincide com períodos de baixa pluviosidade. 

No desenvolvimento do referencial teórico, reuniram-se, ainda, informações 

relacionadas às variáveis de Iniciativas Voluntárias de Turismo Sustentável (IVTS), 

que vêm desempenhando importante papel na regulamentação das operações do 
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turismo no que se refere às questões ambientais, econômicas e sociais das 

empresas, incluindo-se os meios de hospedagem. O relatório com base na análise 

de iniciativas voluntárias, segundo OMT (2004), fornece, em âmbito mundial, uma 

avaliação da eficácia dos projetos existentes em termos de desenvolvimento do 

turismo sustentável, ou seja, comprometimento ambiental através do gerenciamento 

de resíduos sólidos, uso eficiente de recursos energéticos, conservação da água, 

uso de energia alternativa, uso de alimentos orgânicos, informação aos hóspedes, 

treinamento de funcionários, participação comunitária, construção civil, trilhas para 

educação ambiental, marketing responsável, dentre outros. 

A International Hotel Association (IHA), a International Hotels Environment 

Initiative (IHEI) e a United Nations Environmental Programme (UNEP), em 1995, 

lançaram o pacote de ações ambientais para hotéis. Entre os compromissos 

assumidos pelos hotéis que aderem à iniciativa, está o de “minimizar o desperdício e 

reduzir, reutilizar e reciclar os produtos consumidos” (UNEP, s.d.; IHEI, 1995). As 

recomendações abrangem as áreas da energia, resíduos sólidos, água, efluentes e 

emissões, fornecedores. 

Verifica-se o alinhamento dos preceitos de sustentabilidade destacado pelos 

teóricos e instituições acima referenciados como é apontado no item de 

sustentabilidade do SBClass (BRASIL,2011) e da NBR15.401 (ABNT, 2006) os 

quais estabelecem um  sistema de gestão da sustentabilidade para  meios de 

hospedagem, servindo, portanto, de base para a elaboração do formulário de 

pesquisa. 

A Matriz de Classificação Brasileira de Meios de Hospedagem desenvolvida 

pelo Ministério do Turismo e Inmetro, no ano de 2011, vem auxiliar a gestão dos 

meios de hospedagem. O SBClass está  dividido em três partes principais para a 

classificação: infraestrutura, serviços e sustentabilidade. Nesta última, adotada na 

presente tese, abordam-se tecnicamente, segundo a Cartilha de Classificação do 

Ministério do Turismo (BRASIL,2011), “[...] o uso dos recursos, de maneira 

ambientalmente responsável, socialmente justa e economicamente viável, de forma 

que o atendimento das necessidades atuais não comprometa a possibilidade de uso 

pelas futuras gerações. ”.  

O entendimento dos critérios e itens de comprometimento ambiental dos 

aspectos normativos que decorrem dos preceitos e contribuições teóricas levou à 
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formulação do problema, das hipóteses, dos objetivos específicos desta tese 

conforme consta no design do processo da pesquisa (Figura 5).  

 

Figura 5 - Design do processo da pesquisa 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa 

 

Consequentemente, contribuiu para a seleção das variáveis de pesquisa 

abordadas em cada questão do formulário de pesquisa aplicado sobre as práticas 

ambientais nos MHER da região serrana de Santa Catarina no que se refere ao 

tratamento de efluentes, resíduos sólidos e líquidos, economia e utilização de formas 

alternativas de energia, economia de água, educação ambiental e ocupação do solo 

com hortas. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O capítulo da análise dos resultados apresenta os resultados da pesquisa de 

campo, analisando-os e comparando-os com os objetivos e pressupostos de estudo. 

Inicia-se com a apresentação da tipologia dos meios de hospedagem no espaço 

rural da região serrana de Santa Catarina. Esse item retrata a situação 

contemporânea dos meios de hospedagem em decorrência dos apelos turísticos 

revelados nos principais atrativos naturais e culturais da região para chegar à 

caracterização dos meios de hospedagem do espaço rural da serra e sua demanda. 

Em seguida, faz-se a apresentação dos resultados e a análise para responder aos 

objetivos referentes às ações de gestão ambiental adotadas nesses meios de 

hospedagens por meio do resultado geral da pesquisa expresso em forma de 

gráficos, como também, a apresentação dos dados e análise do conhecimento dos 

gerentes dos MHER sobre o uso de práticas ambientais como foco mercadológico. A 

seguir, apresenta-se a análise de conglomerados (clusters), identificando as 

relações significativas entre as variáveis utilizadas e os grupos gerados. Por fim, 

finaliza-se a parte da análise dos resultados das práticas de gestão ambiental 

adotadas nos MHER da região serrana de Santa Catarina com a análise dos 

principais desafios e oportunidades enfrentados pelos meios de hospedagens do 

espaço rural serrano. Ainda, para atender ao objetivo de analisar os principais 

desafios e as oportunidades enfrentadas pelos meios de hospedagens do espaço 

rural serrano, conclui-se a parte da análise dos resultados  das práticas de gestão 

ambiental adotadas nos MHER da região serrana de Santa Catarina. 

 

5.1 A tipologia dos meios de hospedagem no espaço rural da região serrana de 

Santa Catarina 

 

O turismo em Santa Catarina, nos últimos anos, tem se destacado pela 

expansão geral dos negócios. Houve aumento, embora pudesse ser maior, na oferta 

de destinos, nos produtos, nos equipamentos e na infraestrutura. A qualidade do 

atendimento e dos serviços vem melhorando. Também é possível observar, uma 

evolução na parceria do setor público e a iniciativa privada atuando juntos, de forma 

constante e permanente, na busca de incentivos, na realização de investimentos em 
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infraestrutura, na promoção e divulgação dos destinos e produtos turísticos, na 

construção de novos equipamentos e na elaboração de um plano estratégico para o 

setor. Santa Catarina foi eleito o melhor destino turístico do Brasil por seis anos 

consecutivos, de 2007 até 2012, segundo Carvalho (2012). O estado tem ainda o 

melhor resort de praia e um dos melhores hotéis-fazenda (Hotel Fazenda Boqueirão) 

na região serrana, segundo pesquisa junto aos leitores da referida revista. 

Reportagens na mídia nacional e internacional confirmam as belezas e os atrativos 

das diversas regiões turísticas de Santa Catarina, cuja região serrana vem se 

destacando pelas condições climáticas e pelos atrativos naturais e culturais. 

A serra catarinense localiza-se em uma região também conhecida como 

Planalto Serrano. Essa região é composta pelos municípios de Anita Garibaldi, 

Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Capão Alto, 

Cerro Negro, Correia Pinto, Lages, Otacílio Costa, Painel, Palmeira, Ponte Alta, Rio 

Rufino, São Joaquim, São José do Cerrito, Urubici e Urupema. Esses 18 municípios 

ocupam uma área de mais de 16.000 km², equivalente a 17% do território do estado. 

A região apresenta singularidades, como os pontos mais altos do estado, em 

que há ocorrências de geadas e neve. Quase todos os municípios que formam a 

Serra Catarinense, dentre eles: São Joaquim, Urubici, Bom Jardim da Serra, Lages 

e Urupema, estão localizados a mais de 1.000 metros de altitude. Logo, os atrativos 

naturais são os principais motivos do aumento dos turistas nessa região. O Parque 

Nacional de São Joaquim, o Morro da Boa Vista, com 1.827m, e a famosa Pedra 

Furada, no topo de uma elevação próxima ao Morro da Igreja, com 1.822m, 

possuem as mais baixas temperaturas de todo o Brasil. No mesmo local, está 

instalado um radar do CINDACTA II que monitora todas as aeronaves que 

sobrevoam o sul do País, na base aérea da Aeronáutica.  

Destaca-se, ainda, a Serra do Rio do Rastro (Figura 6) com apelo turístico e 

que se constitui no principal acesso a partir de Florianópolis. A Serra Catarinense 

possui a maior cadeia de montanhas do sul do país. Essa região de altitude tem 

impulsionado a instalação de vinícolas que estão se tornando referência no setor, 

chamando a atenção para os negócios da viniticultura com a produção de vinhos e 

espumantes, assim como interferindo no movimento de turistas e apreciadores de 

vinho para a região.  
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Figura 6 - Vista da Serra do Rio do rastro 

 
Fonte: Geoensino (2012). 

 

 

Na região serrana o inverno é bastante rigoroso, com frequentes registros de 

temperaturas abaixo de zero em todas as cidades da região e precipitações de neve 

em várias localidades, fator que interfere na implantação de meios de hospedagem e 

outras estruturas de turismo nessa região. O potencial turístico dessa região serviu 

para a criação do grande roteiro turístico denominado Caminho da neve, o qual liga 

Florianópolis a Serra Gaúcha - duas grandes destinações internacionais de turismo. 

Do mesmo modo, a implementação do Caminho Aparados da Serra, com início em 

Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, até São José dos Ausentes no Rio 

Grande do Sul, liga as duas serras. 

Esses fatores têm impulsionado a atividade turística com a instalação de 

muitos empreendimentos rurais com destaque para os meios de hospedagens de 

tipologia hotel-fazenda, resort e pousadas. Lages, o maior município da Serra 

Catarinense, possui em torno de 170 mil habitantes e é considerado o berço do 

turismo rural no Brasil, cujas primeiras fazendas transformaram-se em meios de 

hospedagem, na década de 1980, oferecendo aos turistas o cenário ideal para um 

contato direto e genuíno com a natureza e com o ambiente rural.  Atualmente, há, 

em Lages, 2.710 leitos; em São Joaquim, 660 leitos; em Urubici, 1.500 leitos; em 

Bom Jardim da Serra, 135 leitos; e em Urupema, 100 leitos. O que ainda é pouco se 

comparado a outras regiões serranas do Brasil, como, por exemplo, a serra gaúcha. 

Nas figuras a seguir, apresenta-se em um recorte geográfico da região 

serrana, da micro região de Lages que atinge, para a presente pesquisa, somente os 
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municípios de Urubici, Urupema, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Lages, Bom 

Retiro e Rio Rufino, foco da presente pesquisa -, o quantitativo dos meios de 

hospedagem localizados no espaço rural com a capacidade de cada 

empreendimento, além de outras características como origem da demanda e faixa 

etária. 

 

Figura 7 - Tipologia dos meios de hospedagem 

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 
 

Constata-se, conforme a Figura 7, que os MHER, em sua maioria, são 

categorizados como pousadas de pequeno porte (86%), com predominâncias de até 

25 leitos (55%). Embora a característica de turismo rural remeta à existência de 

meios de hospedagem tipo hotel fazenda, alguns ainda permanecem em operação. 

Porém, nessa região, o número de pousadas como meio de hospedagem é mais 

representativo. Acrescenta-se a existência de dois resorts no espaço rural serrano.  

No presente estudo, participaram da pesquisa 25 pousadas, 3 hotéis-fazenda e 1 

resort, os quais, em sua maioria, adotam um modelo de administração familiar. 

A tipologia do turismo existente no espaço rural denota que os serviços são 

geralmente realizados pelos próprios donos e seus familiares e, ao ampliar a 

estrutura e os serviços, os MHER contratam mão de obra externa. Ressalta-se, 

conforme a Figura 8, a seguir, que 96,6% dos empreendimentos são de 

administração familiar. A administração familiar tem algumas vantagens como a  

tradição de trabalho e negócios enquanto valor da família, capacidade para 

resolução e enfrentamento das dificuldades; facilidade para arregimentar forças, 

com maior potencial de aliança; disposição para apostar no negócio. Isso quando se 

está atento  ao modelo de planejamento e gestão estratégica desses 
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empreendimentos. Já as redes hoteleiras dão maior valor ao profissionalismo, ao 

padrão de atendimento e operações e a preocupação com os concorrentes na 

concepção de um modelo  de planejamento e gestão estratégica. 

 

Figura 8 - Modelo de administração 

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 

 

No que se refere à  capacidade de leitos, a Figura 9, a seguir, aponta que 

predominam o MHER de 6 a 15 leitos, com uma minoria com mais de 40, certamente 

composta pelos resort e hotéis fazenda. Essa situação não é muito diferente da 

realidade do turismo em área rural de outras regiões serranas, nesse estágio de 

desenvolvimento do produto turístico. 

 

Figura 9 - Capacidade de leitos 

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 

Sobre a característica da demanda (ver Figura 10), vale destacar que a 

maioria é da região sul e sudeste. O estado de  Santa Catarina caracteriza a maior 
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demanda (26,9%). A demanda mineira e paulista ocorre em função da situação 

climática da ocorrência da neve. Essa situação alinha-se ao que ocorre no estudo da 

demanda da Santur, com predominância dos catarinenses, seguidos da demanda do 

Rio Grande do Sul e Paraná. 

 
Figura 10 - Características da demanda: origem geográfica 

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 

Ressalta-se nas características da demanda, a classe de renda média e 

média alta (ver Figura 11), a predominância de grupos de famílias (60,7%), seguida 

de casais, 14,3%, e de jovens. Essa situação reflete as diferentes tipologias dos 

meios de hospedagem no que se refere aos serviços e aos equipamentos. Tal 

condição se alinha com o meio de transporte utilizado que é o automóvel (96%), 

segundo a SANTUR (2012). 
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Figura 11 - Características da demanda: classe de renda 

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 
 

Ao verificar a caracterização dos MHER pesquisados, nota-se a existência de 

meios de hospedagens com um maior tempo de atuação, no qual é possível 

perceber que com o desenvolvimento do turismo na região muitos dos 

empreendimentos atuam no mercado há mais de 5 anos o que corresponde ao 

percentual de 79%. A realidade do número de MHER resulta do fato da região 

serrana de Santa Catarina ter São Joaquim como um destino indutor do turismo na 

região.  Nessa região, a capacidade hoteleira vem crescendo ano a ano em função 

do movimento de turistas. O que pode ser atribuído à política estadual do turismo 

que atende à Política Nacional de turismo e programas específicos para o 

desenvolvimento do turismo regional.  

Constatou-se que o modelo de administração familiar prevalece em 

decorrência de o produtor rural buscar outras possibilidades de renda e emprego. 

Logo, visualiza-se a característica da empresa familiar na qual os membros de uma 

ou duas famílias são proprietários e, ao mesmo tempo, administram seu negócio. 

Tais características servem de base para uma análise sobre as práticas 

ambientais utilizadas nesses meios de hospedagens, em que, devido à tipologia de 

administração predominante, muitos dos empreendimentos ainda possuem um 

conhecimento superficial da gestão ambiental e dos benefícios que esta oferece aos 

empreendimentos. Assim sendo, uma reestruturação na forma de pensar e agir 

dentro da própria administração familiar traria uma vantagem competitiva para o 

empreendimento, além de um desenvolvimento sustentável do entorno em que está 

inserido. 
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5.2  As ações de gestão ambiental adotadas pelos meios de hospedagens 
 

Os aspectos da sustentabilidade ambiental nos meios de hospedagem, 

conforme Tibor e Feldmann (1996), Kinlaw (1997), De Conto (2001), Abreu (2001), 

Ricci (2002), Gonçalves (2004), Dreher, (2004), Nahuz (1995), Layrargues (2006), 

chamam atenção para o tratamento de efluentes, resíduos sólidos e líquidos, e 

utilização de formas alternativas de energia, economia da água, educação ambiental 

e uso de hortas orgânicas. 

Assim, nos itens a seguir, apresentam-se os resultados gerais da pesquisa 

em forma de gráficos com a análise dos resultados e, em um segundo momento, a 

análise de agrupamentos. 

 

5.2.1 Os resultados gerais da pesquisa 

 

A realidade de mercado da hotelaria prevê, em médio e longo prazo, sua 

sobrevivência ligada à atratividade exercida pela localização do hotel e as 

características apresentadas pelo próprio estabelecimento e seu entorno. 

Particularmente em Santa Catarina, tal realidade está muito mais potencializada, 

visto que o patrimônio natural do país, torna-se o maior atrativo, seja no litoral, seja 

no interior ou nas regiões serranas. Alguns meios de hospedagem do espaço rural 

da região serrana de Santa Catarina estão adotando práticas ambientais, embora 

timidamente (ver figura 12), se considerarmos as grandes preocupações com a 

utilização de recursos naturais crescentemente ameaçados.   

 
Figura 12 - Quanto ao estágio de aplicação da gestão ambiental nos MHER 

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 
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Percebe-se que a hotelaria na região serrana catarinense é um dos setores 

turísticos em expansão em decorrência de vários fatores. Nos movimentos dos 

MHER, conforme experiências de gestão ou práticas ambientais, ressaltadas no 

capítulo 3, denotam a necessidade de intensificar a aplicação de práticas de gestão 

e adequação ambiental no âmbito de seus empreendimentos. Somente 27% dos 

MHER estão em fase de projeto no que se refere à implantação das práticas 

ambientais. Destaca-se, ainda, que 48,3% dos MHER estão sem projeto de gestão 

ambiental, o que remete ao primeiro pressuposto de que há incipiência na adoção 

dessas práticas. Somam-se, ainda, os 27,6% em fase de elaboração do projeto sem 

previsão de implantação, o que é preocupante. Por outro lado, observam-se alguns 

avanços nesse aspecto quando 20,7% dos MHER possuem ações de gestão 

ambiental em fase de consolidação nos seus empreendimentos. Essa realidade 

também se confirma nos estudos de Esteves (2004), Dreher (2004), De Conto 

(2005), Santos, Souza e Barbosa (2006), Pertschi (2006), Ribeiro (2007), Lubitz, 

Otte e Cardoso Neto (2007), Novaes (2007), Silva, Silva e Enders (2006) Castro 

(2009), Virgínio e Fernandes (2011), os quais têm pesquisado essa temática em 

meios de hospedagem de litoral e de destinações turísticas urbanas do Brasil, com 

resultados que revelam ações de gestão ambiental em estágio inicial.  Ruschmann 

(2002), quanto à postura dos empresários do setor de meios de hospedagem em 

relação à proteção do meio ambiente, reforça a necessidade da implementação de 

ações, seja pelo governo, seja por associações ou outras instituições no sentido de 

conscientizar os dirigentes desses meios de hospedagem. 

De acordo com a Figura 13 abaixo, há de se destacar que a questão sobre a 

existência de controle de resíduos permitiu mais de uma resposta, onde que se 

conclui que várias ações são adotadas, simultaneamente, pelos meios de 

hospedagem, os quais possuem a gestão ambiental consolidada. 
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Figura 13 - Sistema de controle de resíduos 

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 

Conforme resultado da Figura 13, observa-se que 24% das citações referem-

se à separação de resíduos e 10,4% fazem a gestão de embalagens retornáveis. 

Outros 22,9% dão destino adequado às gorduras e às baterias. Somente 17,7% 

fazem compostagem e, em menor percentual, as outras ações de controle de 

resíduos. Essa realidade lembra De Conto (2005) quando afirma que os meios de 

hospedagem têm papel importante na proteção ambiental e devem estar 

comprometidos a desenvolver atitudes no sentido de utilizar práticas ambientais em 

todos os processos. A autora reforça, também, a importância da realização de 

pesquisas sobre o manejo de resíduos no âmbito dos diferentes meios de 

hospedagem para auxiliar no esclarecimento das possibilidades de melhorias na 

construção de relações entre diferentes etapas de gerenciamento desses resíduos, 

os quais constituem crescentes problemas sociais e ambientais. Para Moura (2002), 

a reciclagem prolonga a vida de bens ambientais esgotáveis e proporciona 

significativa redução de volumes de resíduos, permitindo a geração intensiva de 

empregos nos níveis mais baixos de qualificação de pessoal, favorecendo a criação 

de Associações voltadas para esse processo na comunidade. 

Esse resultado demonstra a importância da adoção de programas de coleta 

seletiva e reciclagem, como esforço para diminuir os resíduos. Costa (2009) defende 

a implantação de um programa de redução de resíduos que requer a adesão dos 

colaboradores e fornecedores do meio de hospedagem. A autora diz que esses 

entes precisam estar cientes da implementação do programa, para que se 
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comprometam de forma integral com o processo de separação dos resíduos e sua 

correta destinação. 

Em relação à destinação dos efluentes líquidos, conforme Figura 14 a seguir, 

a grande maioria (64,1%) das citações destacaram o uso da fossa séptica. 

Entretanto, há o tratamento das águas residuais (15,4%) e o sistema orgânico de 

tratamento (17,9%). Quanto ao uso de tratamento, incluem-se alguns meios de 

hospedagem que possuem sistema de gestão ambiental consolidado, ou seja, sob 

controle de órgão ambiental. 

 

Figura 14 - Destinação dos efluentes líquidos 

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 

Essa situação remete aos postulados de Beni (2002) quando diz que a gestão 

de recursos hídricos e o saneamento, caracterizam-se como elementos essenciais 

aos serviços turísticos, pelo atrativo e, principalmente, pelo custo que tende a ser 

crescente para a natureza. Assim, a gestão da água e dos esgotos merece atenção 

especial por parte das políticas de turismo e dos gestores dos meios de 

hospedagem. A água está relacionada ao problema dos resíduos sólidos, que 

contamina os rios e lagos, comprometendo mananciais. Por isso, a reutilização é 

bastante importante. Muitas hospedagens buscam utilizar práticas de redução, 

principalmente, quanto aos equipamentos de banheiro e cozinha, em que o uso da 

água é mais intenso. Essas práticas ambientais, porém, ainda apresentam poucos 

avanços nos MHER da região serrana de Santa Catarina. 

No que se refere à adoção de medidas de controle de gasto com energia, na 

Figura 15 a seguir, constata-se que o uso de lâmpadas de baixo consumo 

energético aparece 44,4% da quantidade de citações. O que acaba fazendo uma 
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relação com o custo. Nas alternativas de respostas aparecem também medidas  

comportamentais. 

 

Figura 15 - Medidas de controle de gasto energético 

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 

Na Figura 15, aparecem o estímulo de práticas de economia de energia 

(28,6%); em percentual menor, o monitoramento de consumo (7,9%) e fontes 

alternativas de energia (4,8%), assim como o uso de cartão chave nas unidades 

habitacionais (4,8%). Constatou-se que apenas 1,6% desses meios de hospedagem 

conscientizam seus funcionários, usam caldeira à lenha e possuem construção que 

privilegia a iluminação natural. Partindo-se dos estudos de Lubitz, Otte e Cardoso 

Neto (2007), os quais comparam o consumo elétrico no Oscar Hotel em Florianópolis 

(SC), foi observado que a queda de consumo da energia, além das vantagens como 

redução do consumo de água, e outros insumos, trouxe consequente redução nos 

custos do hotel. Nos MHER da região serrana catarinense, está se perdendo a 

oportunidade de redução de custos, além de otimizar outros ganhos de imagem com 

o comprometimento ambiental. 

Quanto ao uso de energia alternativa, conforme a Figura 16 que segue, as 

lareiras e os fogões servem para aquecer o ambiente e a água utilizada em 71% da 

quantidade de citações, seguida de 5,7% que usam placas solares e roda d’água. 
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Em menor percentual, o uso de energia eólica (2,95%) representa um meio de 

hospedagem e outro com aquecimento central a gás. 

 

Figura 16 - Utilização de energia alternativa 

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 

Ao considerar o clima frio da região serrana, explica-se o uso das lareiras e 

fogão, característica que revela o charme e os hábitos culinários do uso de cozinha 

com fogão à lenha. No entanto, o uso de serpentinas e outras práticas alternativas, 

ou mesmo da tecnologia da energia, estão muito aquém do seu potencial de uso. 

Ressalta-se que 8,6% das citações revelaram não utilizar qualquer prática em 

relação ao uso de energia alternativa nos meios de hospedagem. Essa realidade 

corrobora com a confirmação dos pressupostos levantados nesse estudo.  

Segundo Moura (2002), a relação com o uso da energia e o meio ambiente é 

muito intensa. A energia deve ser usada de maneira racional, o que não significa 

deixar de usá-la, mas sim, modificar processos para evitar desperdício. Muitos 

empreendimentos utilizam iluminação natural devido à sua estrutura arquitetônica, e 

todos utilizam marcas de eletrodomésticos com selos que garantem a diminuição de 

energia. Nos MHER, o uso de serpentinas e lareiras, dentre outras alternativas, 

evitam o desperdício de energia. A Green Globe foi uma iniciativa decorrente da 

necessidade dos empreendimentos tomarem alguma providência, pois muita água 

estava sendo desperdiçada. Os custos com energia elétrica eram altos e não havia 

nenhum comprometimento por parte dos hoteleiros. Situação que, atualmente, pode 
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ser plenamente atendida, observando-se o uso da NBR 15401:2006, que atende aos 

preceitos de sustentabilidade nos meios de hospedagem.  

Referente ao controle do consumo de água, a Figura 17 que segue, aponta o 

uso de controle do fluxo de água por meio da reutilização do enxoval (41,2%) das 

citações, seguida do controle de fluxo baixo nas torneiras (17,6%), reutilização da 

água (13,7%) e captação de água da chuva (7,8%). Fazem uso, também, de 

reguladores de água nos chuveiros (7,8%), porém sem indicações visuais de 

sensibilização para o consumo de água, salvo um meio de hospedagem. Vale 

destacar que 7,8% não faz o uso de qualquer medida de controle do consumo de 

água. 

 
Figura 17 - Controle de consumo de água 

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 

Estudos de Cooper et al (2001) já pontuavam o consumo excessivo de água 

em áreas turísticas: os turistas consomem grandes quantidades de água, 

principalmente nas unidades habitacionais; há grande consumo em lavanderias 

devido ao volume de enxoval usado diariamente; há gastos altos em lavação de 
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áreas externas; dentre outros. Walker, Richardson e Sevebeck (1991) corroboram 

com essa ideia ao dizer que o uso racional da água, apresenta-se sobre várias 

perspectivas, a saber: captar água de chuva para usos domésticos; implementar 

bases tarifárias com o objetivo de valorar a água como um bem econômico; reduzir 

as perdas no tratamento e  na distribuição; mudar hábitos pessoais com o objetivo 

de reduzir o consumo individual; reutilizar águas residuais para fins menos nobres, 

dentre outras. Essas práticas podem alterar/reduzir, substancialmente, os 

percentuais do uso de água nos MHER instalados na região serrana na perspectiva 

do desenvolvimento sustentável. 

Quanto às práticas de cultivo de hortas, conforme resultado da Figura 18 a 

seguir, aparecem a compostagem para adubação orgânica em 40% da quantidade 

das citações apontadas pelos MHER, seguido do sistema orgânico, com 31,1%, e 

outros meios de hospedagem (15,6%) que utilizam de adubação química e orgânica 

nas suas hortas. Ressalta-se que 4,4% realizam somente controle químico nos 

sistemas produtivos e práticas de manejo em hortas e 8,9% não possuem hortas em 

seus MHER. 

 

Figura 18 - Práticas de cultivo utilizadas nas hortas ou pomares 

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 
 

Segundo Costa (2009), os resíduos orgânicos representam mais de 50% do 

que se produz diariamente em um meio de hospedagem, restaurante ou residência. 

Ele é totalmente reciclável, exigindo cuidados no seu reaproveitamento, para não se 

tornar fonte de odores e não contaminar cursos d’água ou lençol freático. 

0%

10%

20%

30%

40%

Adubação Orgânica (compostagem)
Adubação química e orgânica
Não existe horta ou pomar
Utiliza controle químico de pragas e doenças
Controle alternativo de pragas e doenças (sistema orgânico)



126 
 

 

Essa preocupação também é apontada por Natal et al. (2004) quanto ao 

abastecimento de águas no contexto de ecologia rural. Os autores chamam a 

atenção para a aplicação de fertilizantes químicos e produtos tóxicos de ação 

inseticida. Assim, os resultados dessa pesquisa apontam para os cuidados com o 

manejo de hortas na perspectiva de práticas voltadas para a sustentabilidade 

ambiental. 

A Figura 19 que segue remete aos resultados em que a educação ambiental 

ocorre com colaboradores e hóspedes em 19 citações do total de 33, mas sem o 

devido monitoramento dos resultados das práticas de sustentabilidade decorrentes 

da educação ambiental. Os dirigentes devem, portanto, não apenas adotar padrões 

e procedimentos que minimizem o impacto no meio ambiente, conscientizando seus 

colaboradores, como também auxiliar no compartilhamento de informações e na 

própria educação ambiental do hóspede. O que pode ser otimizado com programas 

que envolvam a comunidade local. (TÖPKE; VIDAL; SOARES, 2011). 

 

Figura 19 - Preocupação com a educação ambiental 

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 

Retomando o referencial teórico de Abreu (2001), Swarbrooke (2000), Rues 

(1995), De Simone e Popoff (2000) e De Conto et al. (2004), pode-se inferir que a 

atividade hoteleira, também no espaço rural da região serrana de Santa Catarina, 

impacta o meio ambiente, no que se refere à utilização dos recursos naturais como 

água, energia, geração de resíduos, efluentes líquidos misturados com detergente e 

outros dejetos orgânicos. Ainda, compartilha-se com as ideias dos autores quando 
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destacam que a adoção de práticas ambientais é influenciada pela cultura da 

organização e da sociedade, incluindo-se os turistas, configurando a necessidade de 

intensificação dos programas de educação ambiental. Zolcsak (2002) e Sorrentino 

(1995) reconhecem que a educação ambiental promove experiências concretas 

sobre o ambiente, facilitando a descoberta de inter-relações entre os ambientes 

físicos, biológicos e sociais e, dessa maneira, motivam a apreciação e o senso de 

responsabilidade pela conservação do ambiente. 

 Conforme a Figura 20 a seguir, as principais ações de educação ambiental 

estão voltadas para a conservação da mata nativa, conforme 20,2% das citações e 

manutenção das áreas de preservação em 18,5% das citações. Há, também, 

manutenção das características naturais com espécies nativas e incentivo para 

economia de energia e diminuição da produção do lixo, igualmente com 17,6% das 

citações; prevenção de alimentação artificial para animais silvestre, proteção de 

espécies, dentre outras em menor proporção. Essas práticas estão evidenciadas no 

Quadro 31 que apresenta uma análise das consultas realizadas na website dos 

meios de hospedagem pesquisados. 

 
  

                                            

1
 O quadro 3 encontra-se mais adiante no item 5.2.2. 
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Figura 20 - Principais ações de educação ambiental adotadas nos MHER 

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 
 

Chama-se a atenção para a otimização dos indicadores mais frequentes que 

devem apresentar avanços significativos, de acordo com os postulados da gestão 

ambiental em meios de hospedagem e, principalmente, para as ações de educação 

ambiental programadas e sistematizadas, realizadas até então, denotando 

limitações.  

A implantação de todas as ações acima elencadas tem grande poder de 

contribuição para a gestão ambiental de meios de hospedagem do espaço rural 

serrano de Santa Catarina e serviriam de cases de comprometimento com a 

responsabilidade ambiental e social para outras regiões que desenvolvem o turismo 

rural. 
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5.2.2 Percepção dos gestores/ dirigentes/proprietários dos MHER sobre a influência 

das práticas ambientalmente corretas no diferencial mercadológico 

 

Chan (2008), Darnall e Schenini (apud SILVA; ENDERS; SILVA, 2003) dizem 

que a adoção de práticas de gestão ambiental é influenciada pela cultura da 

organização, tornando a compatibilidade desses dois elementos um fator essencial 

para a efetividade da implantação de medidas que visam aprimorar a atuação do 

hotel, no que diz respeito à gestão ambiental. Apesar de levar a empresa a 

despender, de início, um montante na implantação do processo de práticas 

ambientais, a gestão ambiental traz benefícios financeiros e vantagens competitivas 

em médio e longo prazo. No entanto, é preciso salientar que o processo dessa 

implantação depende do grau de conhecimento dos dirigentes dos MHER. 

Para perceber o entendimento dos dirigentes e/ou proprietários dos meios de 

hospedagem do espaço rural da região serrana de Santa Catarina e responder ao 

objetivo específico de verificar a percepção dos mesmos sobre o uso de práticas 

ambientalmente corretas, enquanto diferencial competitivo e mercadológico, 

contemplou-se o formulário com perguntas específicas (ver APÊNDICE A), cujas 

respostas encontram-se compactadas nas figuras a seguir. Assim, analisa-se, na 

Figura 21, o nível de valoração das práticas ambientais como fator de visibilidade 

mercadológica; na Figura 22, a importância das práticas ambientais atribuída pelos 

clientes; na Figura 23, o uso das práticas ambientais do MHER, como fator de 

divulgação e marketing; e na Figura 24, a percepção da gestão ambiental como 

forma de contribuir nos negócios. 

Em relação à Figura 21 a seguir, de acordo com o percentual das respostas, 

48,3% dos dirigentes dos MHER discordam plenamente com a afirmativa de que a 

gestão ambiental agrega pouco valor à visibilidade mercadológica.  Se somado aos 

13,8% dos que discordam, chega-se a somatória de 62,1% dos gerentes que 

concordam que a gestão ambiental dá visibilidade mercadológica para o 

empreendimento. Outros 13,8% não têm opinião formada. E, na somatória dos que 

concordam, 24,1%  acham que a gestão ambiental agrega pouco valor à visibilidade 

mercadológica do MHER, o que vem demonstrar a falta de conhecimento dessa 

parcela de administradores de meios de hospedagem do espaço rural. 
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Figura 21 - A gestão ambiental agrega pouco valor para a visibilidade mercadológica 

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 

Siguaw e Enz (1999) alinham-se a esse pensamento ao reforçar a ideia de 

que os hotéis que adotam a postura sustentável partem da reavaliação de suas 

atitudes e da conscientização de seus membros, buscando uma postura menos 

danosa ao ambiente, sem se esquecer, entretanto, de que a adoção de práticas 

ambientais está atrelada ao conhecimento. Estudos de Chan (2008) e Darnall e 

Schenini (apud SILVA; ENDERS; SILVA, 2003) citam, entre as dificuldades que 

interferem na adoção de um sistema de gestão ambiental em meios de 

hospedagem, a falta de conhecimento e de habilidades para a implantação de 

gestão ambiental. Isso permite inferir que nos meios de hospedagem do espaço 

rural essa situação pode apresentar mais resistências, demandando por projetos de 

educação ambiental. 

Quanto ao entendimento que os dirigentes dos MHER tem sobre a percepção 

dos clientes a respeito de práticas ambientais, 65,5% responderam que percebem 

que “sempre” os clientes dão essa importância. Outros 24,1% responderam “às 

vezes”, e outros 10,3% responderam “quase sempre”, conforme se pode observar 

na Figura 22 a seguir. 
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Figura 22 - Percepção  sobre a importância das práticas ambientais atribuída pelos clientes 

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 
 

Esse cenário de respostas alinha-se a Abreu (2001) quando o autor alerta 

para mudanças comportamentais relativas ao meio ambiente, caracterizando um 

novo tipo de hóspede, reforçado, ainda, por Ribeiro e Veiga (2011), Fraj e Martinez 

(2007) e Tachizawa (2006) quando dizem que a gestão ambiental é a resposta 

natural das empresas ao novo cliente: o consumidor verde conscientizado sobre a 

necessidade de fazer compras socialmente responsáveis. Logo, confirma-se o 

pensamento de que a consciência ecológica interfere na compra de serviços, no não 

desperdício de recursos, no empenho em reciclagem de materiais e produtos.  

Por outro lado, a pesquisa de Tigre (1994) argumenta que o mercado, 

sozinho, é insuficiente para alterar o comportamento das empresas em relação ao 

meio ambiente precisando da regulamentação governamental para interferir na 

adoção de soluções ambientais nas empresas. Assim sendo, esta pesquisa indica a 

implantação de projetos de educação ambiental junto aos administradores dos 

MHER. 

Ao analisar a Figura 23 a seguir, percebe-se que pelas respostas “quase 

sempre” (34,5%) e “sempre” (48,3%), que os MHER usam práticas ambientais como 

fator de divulgação e marketing. Tal resultado causa estranheza uma vez que 

somente 25%, ou seja 7 MHER, apresentam projeto implantado. É possível inferir, 

pelas observações in loco que os resultados são das práticas ambientais isoladas e 

que são divulgadas para os clientes reais, sem vinculação à um plano de marketing 

ecológico.  
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     Figura 23 - Uso das práticas ambientais do MHER, como fator de divulgação e marketing  

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 

 
 

Para corroborar nessa inferência, realizou-se uma busca nos sites dos 29 

MHER que participaram da pesquisa e constatou-se que 13 desses MHER expõem 

suas práticas ambientais na web, conforme observa-se no Quadro 3 que segue. 

Logo, o interesse das empresas para mostrar ao público a  preocupação em 

preservar o meio ambiente ainda parece tímido. O marketing ecológico ainda é 

pouco  usado como diferencial pela maioria dos meios de hospedagem rurais. 

 
Quadro 3 - Ações ambientais destacadas no website do meio de hospedagem 

Meio de Hospedagem Ações Ambientais 

Pousada Alternativa  
Beckhauser 

- Horta Orgânica 
- Caminhadas Ecológicas 

Cabanas Rio do Bugres - Horta Orgânica 
- Caminhadas Ecológicas 

Curucaca Hotel Fazenda - Participação Projeto Carbono Social – Petrobrás, plantação de  
mudas de vegetação nativa 

- Bioarquitetura sustentável 
- Manejo Agro ecológico 
- Caminhadas ecológicas 
- Horta orgânica 

Estalagem  
Villa da Montanha 

- Horta orgânica 
- Decoração artesanal / sustentável 

Hotel Fazenda Boqueirão - Trilhas ecológicas 
- Observação de pássaros e animais silvestres 

Pousada Pedras Brancas - Atividades na natureza, cavalgadas 

Pousada Morro Grande - Caminhadas ecológicas 
- Produção de alimentos orgânicos 
- Aquecimento central de água através de fogão a lenha 

Pousada Pinheirão - Caminhadas ecológicas 
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Rio do Rastro Eco Resort - Observação de aves 
- Participante da Associação Roteiros do Charme 
- Trilhas guiadas 
- Expedições nos cânions da região 

Serra Bela Hospedaria - Produção de produtos orgânicos 
- Utilização de produtos agroecológicos 
- Manejo com resíduos 
- Utilização de placas solares 
- Utilização de material reciclável para divulgação 
- Produção de flores 
- Adequação das fossas para filtro anaeróbico 
- Preservação vegetação nativa  

Serra do Panelão - Caminhadas ecológicas 
- Observação de fauna e avifauna 
- Arqueologia 

Sítio Arroio da Serra - Propriedade 100% agroecológica  
- Produção de produtos orgânicos 
- Criação de animais 
- Caminhadas ecológicas 

Hotel Fazenda Barreiro - Produção de produtos orgânicos 
- Caminhada ecológica 
- Lida campeira 

Fonte: Elaborado pela autora baseada em Tripadvisor (2012) e Hotéis e Pousadas (2012). 

 

Destacam-se nas ações ambientais dos MHER, conforme o quadro 3, a 

produção de produtos orgânicos, caminhadas e trilhas ecológicas, manejo com 

resíduos, observação de aves, uso de  placas solares, dentre outras ações 

ambientais. 

Miles e Covin (2000), Chan e Wong (2006), Kraemer (2004) e Dias (2006) 

ressaltam as características ecológicas como um novo argumento competitivo 

apreciado pelos clientes "verdes" e adequação das empresas às exigências 

ambientais dos mercados, governos e sociedade. Essa realidade permite inferir que 

há uma tendência de muitos desses meios de hospedagem conquistar e fidelizar 

clientes em decorrência das práticas ambientais que realizam. O marketing 

ecológico começou, assim, a ser usado como diferencial pela maioria das empresas. 

Nessa percepção, buscando atender às necessidades de consumidores 

conscientes, Valério (2005) ressalta que as estratégias de marketing ambiental 

reforçam a imagem positiva diante da sociedade e posicionam produtos ou serviços 

no mercado, diferenciando-se dos demais. Ao empregar estratégias de marketing 

ambiental, a organização pode agregar valor à sua marca, melhorar sua 

credibilidade e legitimidade e valorizar sua imagem entre os públicos. 
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Figura 24 - Percepção da gestão ambiental como forma de contribuir nos negócios 

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 

O nível de concordância dos gestores dos MHER, sobre a gestão ambiental 

como forma de contribuir nos negócios, revelou que 42,9% concordam totalmente. 

Isso somado aos 21,4% que concordam, resulta em 64,3%. Porém, acaba sendo 

representativo o percentual de 21,4% sem opinião formada sobre esse entendimento 

de negócio. A somatória dos que discordam chegou a 10,7%, ou seja, há, ainda, 

uma parcela significativa (35,7%) de gestores que não visualizam a importância de 

gestão ambiental como forma de contribuir com os negócios. 

Freitas e Almeida (2010), ao pesquisar sobre o nível de consciência ambiental 

em meios de hospedagem, constataram, igualmente, que os gerentes demonstram 

preocupação e interesse pela preservação ambiental, têm interesse em conhecer e 

implantar em seus estabelecimentos práticas ambientais e consideram que a 

imagem de sua empresa pode melhorar quando associada ao desenvolvimento 

sustentável. Entretanto, em termos do conhecimento técnico sobre o assunto, 55% 

nunca ouviram falar da norma ISO 14001. Segundo os pesquisadores, essa 

constatação é reforçada pelo fato de que 45% dos empresários/gerentes ainda não 

desenvolvem ações ambientalmente corretas. No entanto, na presente pesquisa, o 

percentual ainda é maior, pois 48,3% não têm projetos, e outros 27,6% estão em 

fase de elaboração do projeto sem previsão da época de implantação. 

Dreher (2004), ao pesquisar sobre a responsabilidade ambiental dos hotéis 

de Blumenau, destacou as falhas de compreensão sobre responsabilidade ambiental 

no comportamento dos empreendedores. Na presente pesquisa, os resultados 
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revelam avanços no entendimento e no comportamento dos proprietários/gerentes 

sobre a gestão ambiental como forma de contribuir nos negócios dos MHER da 

região serrana de Santa Catarina. No entanto, os resultados sobre a implantação 

não confirmam a relação entendimento versus procedimentos.  

A educação ambiental parece ser um “caminho” adequado na tentativa de 

buscar junto aos colaboradores dos meios de hospedagem do espaço rural a 

adoção do marketing ambiental como filosofia. Entretanto, como apontado por 

Dantas (2009), essas ações de educação ambiental ainda se apresentam de forma 

muito precária e isolada, o que também ficou revelado nos resultados da presente 

pesquisa. Verifica-se que apenas elaborar estratégias de marketing focadas na 

questão ambiental não torna a empresa verde. Para que haja a formação de uma 

empresa com atitude efetivamente sustentável, há a necessidade de a empresa 

enraizar os conceitos ligados ao tema “em sua cultura organizacional, abrangendo 

missão, visão,princípios e valores, estratégias e ações em todos os seus níveis 

hierárquicos” (DANTAS, 2009, p. 89), mesmo sendo uma empresa de administração 

familiar. 

 

5.2.3 Análise de Agrupamentos (Cluster) 

 

As práticas de gestão ambiental, segundo Figueiredo et al. (2010), ainda se 

configuram como iniciativas esparsas, conforme será apontado nos resultados da 

presente pesquisa por meio da análise de agrupamentos. Dos 29 meios de 

hospedagem que participaram da pesquisa resultou o Dendograma representado na 

Figura 25 a seguir, o qual foi construído partindo-se, inicialmente, do pressuposto de 

que cada indivíduo é um grupo. Na sequência, por meio do cálculo de distâncias, 

uniram-se os indivíduos mais próximos. Ao final, todos os indivíduos formaram um 

só grupo.  

Na análise de Cluster   trabalhou-se com duas hipóteses a serem testadas:  

 

• Hipótese nula quando as frequências observadas não são diferentes das 

frequências esperadas. Não existe diferença entre as frequências (contagens) dos 

grupos. Ou seja, quando a dependência não é significativa e, portanto, não há 

associação entre os grupos.  
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• Hipótese alternativa quando as frequências observadas são diferentes das 

frequências esperadas, portanto existe diferença entre as frequências. Logo, há 

associação entre os grupos e confirmação dos pressupostos apontados. 

Todas as variáveis levantadas na pesquisa formam do tipo qualitativa 

(categóricas e ordinais) conforme Apêndice B, o que implicou na necessidade de 

sua transformação em variáveis dicotômicas para que aplicar-se o método de 

cálculo das distâncias (dissimilaridade). Após a transformação das variáveis foi 

gerada uma matriz de dissimilaridade (distância euclidiana) e mediante o uso do 

software Statistica foi gerado um dendograma/diagrama de árvore (Figura 25). Na 

sequência optou-se por um corte no dendograma que gerou quatro grupos distintos 

de meios de hospedagem. 

 

Figura 25 - Dendograma - Análise de agrupamentos de 29 meios de hospedagem  
do meio rural2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 

 

                                            

2
 Corte feito na distância de ligação igual a 0,7, definindo quatro grupos de estabelecimentos. 
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A Tabela 1 a seguir apresenta a proporção dos meios de hospedagem 

estudados de acordo com os estágios dos projetos envolvendo gestão ambiental. De 

acordo com os testes de qui-quadrado3, observou-se uma relação significativa entre 

os grupos e as diferentes fases dos projetos. Nesse caso, pode-se destacar o grupo 

2 que, em sua maioria, não possui projetos formalizados. O Grupo1, por outro lado, 

é formado por meios de hospedagem que, em sua maioria, possuem projetos 

consolidados. Enfim, a diferenciação dos grupos dá-se pelas diferentes estratégias 

e/ou posturas dos meios de hospedagem em relação às questões investigadas. 

Apesar de a existência de alguns meios de hospedagem apresentarem 

projetos ambientais em fase de consolidação (grupo 1), em outros, constata-se a  

pouca incidência (grupo 2) de projetos de gestão ambiental  implantados nos MHER, 

revelando um cenário que exige a aplicação de indicadores de gestão ambiental 

nesses empreendimentos, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento 

sustentável do turismo em escala local. Isso lembra as experiências de outras 

destinações turísticas que têm desenvolvido algumas ações ambientais, as quais 

vêm se moldando, gradualmente, às exigências de demanda sobre os destinos 

turísticos. No cruzamento com as experiências publicadas, essa situação remete aos 

resultados dos estudos dos meios de hospedagem, em Foz de Iguaçu, de Pertschi 

(2006); em Ilhéus, de Ribeiro (2007) e Reis (2008); em Blumenau, de Dreher (2004), 

dentre outros. 

 

  

                                            

3
 Hipóteses a serem testadas: O pesquisador trabalha com duas hipóteses:  

• Hipótese nula: As frequências observadas não são diferentes das frequências esperadas. Não 
existe diferença entre as frequências (contagens) dos grupos. Portanto, não há associação entre os 
grupos. 

• Hipótese alternativa: As frequências observadas são diferentes das frequências esperadas, 
  portanto, existe diferença entre as frequências. Logo, há associação entre os grupos. 
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Tabela 1 – Classificação dos MHER de acordo com a existência de procedimentos de gestão 
ambiental, visando à sustentabilidade 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 
 

*A dependência é significativa. Qui2 = 19,78, gl = 9, 1-p = 98,07%. 
a,b - células para as quais a frequência real é claramente superior (inferior) à frequência teórica. 
Atenção, 16 (100.0%) células têm uma frequência teórica inferior a 5, as regras do Qui2 não são 
realmente aplicáveis. Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 29 
citações. 

 

A Tabela 2 a seguir, em função do grande número de categorias avaliado e 

dado o pequeno número de indivíduos estudados, resultou em um grande número 

de casas (células) com frequências inferiores a cinco citações, ou seja, condição 

para que o teste qui-quadrado não se aplique. A despeito dessa inadequação, é 

possível observar uma diferenciação do grupo 1 em relação aos demais. Trata-se do 

único grupo que adota a maioria dos sistemas de controle de resíduos, em especial 

a existência de setor de armazenamento provisório.  Já o grupo 2 é o que possui 

menos sistemas de controle. 

Considerando essa realidade, vale retomar De Conto (2005) nos postulados 

de que os hotéis têm um papel ambiental, mas ainda não desenvolvem atitudes no 

sentido de utilizar práticas ambientais significativas em todos os processos, 

cumprindo a legislação ambiental, ou simplesmente adotando algumas ações em 

relação ao tratamento e controle dos resíduos produzidos nesses empreendimentos. 

Waddington (2012), presidente da Associação Roteiros do Charme, diz que, 

enquanto nas grandes redes de hotéis a decisão tomada pela diretoria é seguida 

pelos hotéis da rede, nos demais ela depende do dono que precisa ser convencido 

de que vale a pena ser ambientalmente correto. Por outro lado, reduzir gastos de 

energia e água, reciclar o que ia jogar fora não é só ambientalmente correto, mas 

também lucrativo.  

Grupos Procedimentos para gestão ambiental TOTAL 

Em fase de 
projeto 

Em fase de 
implantação 

Em fase de 
consolidação 

Sem projeto 
formalizado 

1 33,3 0,0 66,7 0,0 100.0 
2 0,0 16,7 0,0 83,3 100.0 
3 33,3 0,0 22,2 44,4 100.0 
4 37,5 0,0 0,0 62,5 100.0 
      

TOTAL 27,6 3,4 20,7 48,3 100.0 
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Isso reforça o discurso aqui defendido de que é preciso criar novas rotinas 

sobre redução de resíduos. É preciso mudar a mentalidade, primeiro de quem está à 

frente da gestão, depois de quem trabalha no hotel, seguido dos clientes do hotel e 

da comunidade. Não obstante os resultados revelados caracterizarem tão somente 

controle de resíduos, chama-se a atenção para o planejamento estratégico com a 

participação da comunidade e o poder público nas ações voltadas para o 

gerenciamento de resíduos, por meio de ações de manejo, tratamento e destino 

final. 

Quanto aos resultados revelados, caracterizarem tão somente a  separação 

de resíduos, os estudos realizados por De Conto et al. (2004), chamam a atenção 

para o planejamento eficaz e integrado com a comunidade e o poder público nas 

ações voltadas para o gerenciamento de resíduos, envolvendo ações de manejo, 

tratamento e destino final. 

 

Tabela 2 – Classificação dos MHER de acordo com o sistema de controle de resíduos existentes ou 

utilizados 

Sistema de controle de resíduos Grupos TOTAL 

1 2 3 4 

Existe setor de armazenamento provisório 62,5 0,0 37,5 0,0 100,0 

Gestão de embalagens retornáveis - controle 50,0 0,0 20,0 30,0 100,0 

Linha única de destino dos resíduos 33,3 0,0 33,3 33,3 100,0 

Separação dos resíduos 26,1 21,7 39,1 13,0 100,0 

Compostagem 23,5 23,5 41,2 11,8 100,0 

Destino de resíduos especiais (gordura, baterias, 

etc.) 

27,3 22,7 27,3 22,7 100,0 

Reciclagem 36,4 9,1 36,4 18,2 100,0 

Monitoramento da produção de resíduos 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 

TOTAL 33,3 15,6 34,4 16,7 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 
 
*A dependência não é significativa. Qui2 = 15,64, gl = 21, 1-p = 21,07%. 
Atenção, 26 (81.3%) células têm uma frequência teórica inferior a 5, as regras do Qui2 não são 
realmente aplicáveis. 

 

Os resultados apresentados na tabela 3 a seguir, pela análise do teste do qui-

quadrado, indicam uma baixa dependência entre grupos e destinação dos efluentes 

líquidos. Essa baixa  dependência também é decorrente do baixo número de 

observações e do número elevado de células com baixa frequência. Porém, ao 

analisar-se as frequências, observa-se que novamente o grupo 1 e o grupo 3 de 

meios de hospedagem são os que mais adotam sistemas de controle de efluentes. 
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Destaca-se o grupo 1 como o que mais utiliza fossas com sistema orgânico de 

tratamento, e o grupo 3 fazendo tratamento para águas residuais. 

Mesmo considerando, o recorte geográfico de meios de hospedagem da 

região serrana de Santa Catarina, é possível estabelecer uma relação com  a 

afirmação de Singuaw e Enz (1999), reportando-se aos hotéis, incluindo-se os do 

espaço rural,  sinalizando a incipiência da adoção de alguns procedimentos de 

gestão ambiental. 

Referenciando ao que acontece com os programas de minimização e 

reciclagem de resíduos sólidos, nas redes hoteleiras, segundo Rues (1995), 

Goldner, Ritchie e McIntosh (2002), é possível inferir que, nos meios de 

hospedagem do espaço rural de Santa Catarina, embora ainda se constitua em um 

desafio, as iniciativas voluntárias em relação à gestão ambiental começam a 

aparecer. 

 

Tabela 3 – Classificação dos MHER de acordo com a destinação dos efluentes líquidos 

Destinação dos efluentes líquidos Grupos TOTAL 

1 2 3 4 

Existe tratamento para águas residuais 33,3 16,7 50,0 0,0 100,0 

Uso de fossa séptica 12,0 24,0 32,0 32,0 100,0 

Fossa com sistema orgânico de tratamento 71,4 0,0 28,6 0,0 100,0 

É feito tratamento parcial. 0,0 0,0 100 0,0 100,0 

TOTAL 25,6 17,9 35,9 20,5 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 
 

*A dependência é pouco significativa. Qui2 = 16,05, gl = 9, 1-p = 93,42%. 
Atenção, 13 (81.3%) células têm uma frequência teórica inferior a 5, as regras do Qui2 não são 
realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado sobre a tabela de citações (frequências marginais iguais à soma das frequências 
linhas / colunas). 
Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 39 citações. 
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Tabela 4 – Classificação dos MHER de acordo com o tipo de medida de controle de gasto energético 

utilizado 

Medida de controle de gasto energético Grupos TOTAL 

1 2 3 4 

Lâmpadas de baixo consumo energético 21,4 21,4 32,1 25,0 100,0 

Estímulo de hóspede para seguir práticas de 

economia de energia 

27,8 27,8 33,3 11,1 100,0 

Equipamento de ar condicionado com controle 

automático inteligente 

100 0,0 0,0 0,0 100,0 

Fontes alternativas de energia 66,7 0,0 33,3 0,0 100,0 

Monitoramento do consumo 40,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

Chuveiros com caldeira a lenha 0,0 0,0 100 0,0 100,0 

Conscientização de funcionários 100 0,0 0,0 0,0 100,0 

Cartão chave para as unidades habitacionais 100 0,0 0,0 0,0 100,0 

Construção privilegiando a iluminação natural 0,0 0,0 100 0,0 100,0 

TOTAL 34,9 19,0 30,2 15,9 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 
 

*A dependência não é significativa. Qui2 = 24,21, gl = 24, 1-p = 55,06%. 
a,b - As células marcadas são aquelas para as quais a frequência real é claramente superior (inferior) 
à frequência teórica. 
Atenção, 31 (86.1%) células têm uma frequência teórica inferior a 5, as regras do Qui2 não são 
realmente aplicáveis. O Qui2 é calculado sobre a tabela de citações (frequências marginais iguais à 
soma das frequências linhas/colunas).Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos 
sobre 63 citações. 
 

A tabela 5 a seguir, muito embora não se aplique análise estatística, identifica 

que apenas os empreendimentos do grupo 1 utilizam fontes de energia alternativa, a 

qual se revela tanto no uso de energia alternativa solar, como térmica e eólica. 

 

Tabela 5 – Classificação dos MHER de acordo com as fontes de energia alternativa. 

Grupos Fontes de energia alternativa TOTAL 

Solar Térmica Eólica 

1 33,3 33,3 33,3 100.0 

TOTAL 33,3 33,3 33,3 100.0 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 
 

*Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 3 citações. 
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Tabela 6 – Classificação dos MHER de acordo com as formas de geração de energia alternativa . 

Formas de geração de energia alternativa Grupos TOTAL 

1 2 3 4 

Lareiras e fogões que aqueçam o ambiente ou a 

água utilizada 

24,0 24,0 32,0 20,0 100,0 

Hidráulico (roda d’água) 0,0 50,0 50,0 0,0 100,0 

Placas solares para aquecimento da água 100 0,0 0,0 0,0 100,0 

Utilização de aquecimento central a gás 0,0 0,0 100 0,0 100,0 

Energia eólica 100 0,0 0,0 0,0 100,0 

Serpentinas no fogão à lenha 0,0 0,0 100 0,0 100,0 

Não utiliza formas alternativas de geração de 

energia 

0,0 0,0 0,0 100 100,0 

TOTAL 25,7 20,0 31,4 22,9 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 
 

A dependência é pouco significativa. Qui2 = 25,57, gl = 18, 1-p = 88,99%. 
Atenção, 24 (85.7%) células têm uma frequência teórica inferior a 5, as regras do Qui2 não são 
realmente aplicáveis. O Qui2 é calculado sobre a tabela de citações (frequências marginais iguais à 
soma das frequências linhas/colunas).Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos 
sobre 35 citações. 
 
Tabela 7 – Classificação dos MHER de acordo com as medidas utilizadas para controle de consumo 

de água 

Medidas de controle de consumo de água Grupos TOTA

L 1 2 3 4 

Aparelhos de controle de fluxo baixo como volume de 

descarga, torneira automática, etc. 

44,4 22,2 11,1 22,2 100,0 

Reutilização de enxoval (roupa de cama, toalhas) 23,8 19,0 42,9 14,3 100,0 

Reguladores de consumo de água nos banheiros 50,0 25,0 0,0 25,0 100,0 

Reutilização da água para lavação de calçadas, rega 

de plantio 

28,6 28,6 14,3 28,6 100,0 

Captação de água das chuvas 50,0 0,0 0,0 50,0 100,0 

Em todos os banheiros das UH´s há um aviso bilíngue 

sugerindo a reutilização de toalhas em prol da 

economia de água como recurso natural esgotável 

100 0,0 0,0 0,0 100,0 

Indicações visuais de sensibilização para o consumo 

de água 

0,0 0,0 100 0,0 100,0 

Nenhuma medida é utilizada 

 

0,0 50,0 0,0 50,0 100,0 

TOTAL 31,4 21,6 23,5 23,5 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 
 
A dependência não é significativa. Qui2 = 21,31, gl = 21, 1-p = 55,96%. 
Atenção, 31 (96.9%) células têm uma frequência teórica inferior a 5, as regras do Qui2 não são 
realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado sobre a tabela de citações (frequências marginais iguais à soma das frequências 
linhas/colunas).Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 51 citações. 
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Os resultados das estatísticas da tabela 8 que segue identificam dependência 

significativa entre os grupos de estabelecimentos e o sistema (cultivo) utilizado para 

condução das hortas e pomares. Nesse caso, os MHER do grupo 1 e grupo 3 

destacam-se no uso de práticas mais equilibradas, tais como adubação orgânica e 

controles alternativo de pragas e doenças. O grupo 4, por sua vez, é o único grupo 

que possui empreendimentos que não dispõem de hortas e pomares. 

Os postulados de que os alimentos orgânicos, além de serem cultivados sem 

o uso de agrotóxicos ou outros produtos sintéticos, são resultantes de um sistema 

que busca manejar os recursos naturais de forma harmoniosa, garantindo a saúde 

não só de quem os consome, mas também de todo o ambiente em questão. 

Entretanto, apesar de os benefícios, ainda não se refletem na medida desejada nos 

meios de hospedagem do espaço rural. Destaca-se, conforme revela a presente 

pesquisa, que esta prática não é só ambiental, mas de qualidade da saúde, o que 

apresenta avanços se comparado com a pesquisa de Novaes (2007) quando 

estudou as práticas ambientais nos meios de hospedagem de Santa Catarina. 

 

Tabela 8 – Classificação dos MHER quanto as práticas utilizadas no cultivo de hortas e pomares 

Cultivo de hortas e pomares Grupos TOTAL 

1 2 3 4 

Adubação Orgânica (compostagem) 22,2 16,7 50,0 11,1 100,0 

Adubação química e orgânica 28,6 42,9 0,0 28,6 100,0 

Utiliza controle químico de pragas e doenças 50,0 0,0 0,0 50,0 100,0 

Controle alternativo de pragas e doenças 

(sistema orgânico) 

21,4 42,9 35,7 0,0 100,0 

Adubação Orgânica (compostagem) 22,2 16,7 50,0 11,1 100,0 

Não existe horta ou pomar 0,0 0,0 0,0 100 100,0 

      

TOTAL 22,2 26,7 31,1 20,0 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 
 

A dependência é muito significativa. Qui2 = 29,73, gl = 12, 1-p = 99,69%. 
Atenção, 19 (95.0%) células têm uma frequência teórica inferior a 5, as regras do Qui2 não são 
realmente aplicáveis. 
a,b - células para as quais a frequência real é claramente superior (inferior) à frequência teórica. 
O Qui2 é calculado sobre a tabela de citações (frequências marginais iguais à soma das frequências 
linhas / colunas).Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 45 citações. 
 

A tabela 9 a seguir apresenta, também, resultados estatisticamente 

significativos, destacando-se o grupo 2, o qual reúne a maior parte dos 

empreendimentos que adota procedimentos de gestão ambiental com foco na 
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comunidade local. Já a maioria dos empreendimentos do grupo 1 e do grupo 3 tem 

foco nos funcionários e clientes.  No grupo 4, nenhum empreendimento adota 

procedimentos de gestão ambiental. 

 

Tabela 9 – Classificação dos MHER de acordo com o público alvo das ações de educação ambiental 

Grupos Procedimentos para gestão ambiental TOTAL 

Funcionários Clientes 

e funcionários 

Comunidade 

local 

Não há 

ações 

1 0,0 85,7 14,3 0,0 100.0 

2 0,0 14,3 85,7 0,0 100.0 

3 0,0 81,8 18,2 0,0 100.0 

4 37,5 37,5 12,5 12,5 100.0 

      

TOTAL 27,6 3,4 20,7 48,3 100.0 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 
 

 
A dependência é muito significativa. Qui2 = 26,48, gl = 9, 1-p = 99,83%. 
a,b - As células marcadas em são aquelas para as quais a frequência real é claramente superior 
(inferior) à frequência teórica. 
Atenção, 15 (93.8%) células têm uma frequência teórica inferior a 5, as regras do Qui2 não são 
realmente aplicáveis. O Qui2 é calculado sobre a tabela de citações (frequências marginais iguais à 
soma das frequências linhas / colunas).Os valores da tabela são os percentuais em linha 
estabelecidos sobre 33 citações. 
 

Retomando o referencial teórico de Abreu (2001), Swarbrooke (2000), Rues 

(1995), De Simone e Popoff (2000) e De Conto et al.(2004), pode-se inferir que a 

atividade hoteleira, também no espaço rural da região serrana de Santa Catarina, 

impacta o meio ambiente, no que se refere à utilização dos recursos naturais como 

água, energia, geração de resíduos, efluentes líquidos. Ainda, compartilha-se com 

as ideias dos autores referenciados quando destacam que a adoção de práticas 

ambientais é influenciada pela cultura da organização e da sociedade, incluindo-se 

os turistas, configurando a necessidade de intensificação dos programas de 

educação ambiental com todos os atores: colaboradores, clientes e comunidade 

local. 

 

5.3 A análise dos desafios e oportunidades 
 

Em atendimento ao objetivo especifico de caracterizar os principais desafios e 

oportunidades enfrentados pelos meios de hospedagens do espaço rural serrano, 
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para implantação de práticas de gestão ambiental, apresentam-se os desafios que 

precisam ser superados e oportunidades que precisam ser aproveitadas. 

 

5.3.1 Desafios em relação à implantação de práticas ambientais MHER 
 

Desafio, segundo Ferreira (1999), significa o ato de desafiar, instigar, 

estimular, provocar, questionar. Tomando por referência o sentido comum na nossa 

língua, desafio é sinônimo de provocação, remetendo, diretamente, ao ato de 

desafiar, que significa o efeito de instigar, incitar, estimular, afrontar ou fazer face à. 

Essa significação, importada para a concepção de gestão estratégica em meios de 

hospedagem, ao mesmo tempo em que se reproduz, delimita-se em práticas 

ambientais.   

Na área de gestão empresarial, o desafio pode ser entendido como um alvo 

estratégico; aquilo que, na formulação da estratégia organizacional, define-se como 

algo a conquistar, com frequência para superar uma ameaça do ambiente ou para 

concretizar uma capacidade que é, ainda, potencial na organização. A gestão de 

meios de hospedagem apropria-se igualmente desse entendimento, ou seja, como 

algo a conquistar e implantar na perspectiva das práticas de gestão ambiental. 

Apontam-se, assim, a seguir, alguns dos desafios constatados que precisam 

ser superados pelos gestores dos MHER da região serrana de Santa Catarina:  

 

 Os meios de hospedagem do espaço rural mostram-se carentes de alguns 

instrumentos de intervenção nas práticas ambientais. 

 O modelo de gestão dos MHER é carente de medidas visando à cultura do 

empreendedorismo ecológico. 

 O formato de parcerias existentes entre setor público, comunidade e demais 

instituições associativas da região é limitado. 

 O nível de conhecimento e profissionalismo dos colaboradores exige programas 

de educação e capacitação quanto às questões ambientais. 

 Há relutância dos dirigentes da empresa em assumir sua responsabilidade social, 

realizar treinamentos, visando à conscientização sobre o paradigma ambiental. 

 O sistema administrativo atual com limitações no planejamento e monitoramento 

de metas sem a estrutura organizacional adequada reflete nos  resultados. 
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 A exigência dos aspectos de legislação para negócios em empreendimentos 

rurais dificulta as operações de negócios dos produtores rurais. 

 As lacunas no conhecimento de mercado e promoção do produto turístico rural da 

região serrana de Santa Catarina interferem no modelo de gestão carente de 

estratégias de marketing  desses MHER. 

 

 Além dos desafios acima elencados, conclui-se que o grande desafio está 

em como estimular os proprietários ou gerentes dos meios de hospedagem do 

espaço rural, e o setor turístico como um todo, a incorporar a variável ambiental em 

seu processo de tomada de decisão. Cavassa (2001) apresenta outro desafio que é 

a qualidade do serviço, visando a excelência da prestação do serviço; a 

rentabilidade a fim de buscar o equilíbrio entre benefício e rentabilidade; a imagem, 

uma vez que se assegura o prestígio do hotel com base nos serviços prestados; a 

competitividade em relação aos demais estabelecimento sem que a variável 

ambiental deve estar presente. Para o IBAMA (2010), as práticas de gestão 

ambiental remetem para uma perspectiva de gestão compartilhada pelos diferentes 

agentes envolvidos e articulados em seus diferentes papéis, a partir da perspectiva 

de que a responsabilidade pela conservação ambiental é de toda a sociedade e não 

apenas do governo, e baseada na busca de uma postura proativa de todos os atores 

envolvidos. 

Recomenda-se, assim, um investimento  do poder público e instituições de 

classe, visando a transformação do entendimento e posturas dos dirigentes e 

colaboradores dos MHER, entre outros atores do processo, no intuito de agregar o 

paradigma ambiental, nas experiências e procedimentos usados em diferentes 

práticas de gestão comprometidas com os melhoramentos ecológicos, ações e 

planos de melhoria ambiental.  Deve ser visível em procedimentos ambientalmente 

corretos, agregando possibilidades de negócios, fazendo com que o caráter 

ambiental torne-se um diferencial. Os resultados da presente pesquisa demonstram 

que é preciso atender às exigências do mercado, mas antes preocupar-se com a 

preservação ambiental em uma proposta mais ampla e global em relação ao meio 

ambiente e recursos naturais e culturais. 
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5.3.2 Oportunidades em relação à implantação de práticas ambientais 

 

Segundo Ferreira (1999), oportunidade é “ocasião, ensejo, lance, 

circunstância adequada ou favorável, conveniência”. Por sua vez, ideia é a 

“representação mental de uma coisa concreta ou abstrata, elaboração intelectual, 

concepção”. 

O cenário atual dos meios de hospedagem no espaço rural demonstra 

algumas perspectivas de avanço no comportamento das práticas ambientais, com 

início de uma postura mais integrada em relação às questões ambientais. Assim, 

destacam-se, a seguir, algumas situações potenciais para a implantação de práticas 

ambientais em meios de hospedagem do espaço rural da região serrana de Santa 

Catarina: 

 

 A nova classificação hoteleira – SBClass, implantada no Brasil, em 2011, pelo 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade (Inmetro) e Ministério 

do Turismo (MTUR) que, entre outros requisitos, também privilegia a 

sustentabilidade nos meios de hospedagem. 

 A implantação pela ABNT da NBR 15.401, que dispõe sobre requisitos de sistema 

de gestão da sustentabilidade para meios de hospedagem, sendo hoje uma das 

principais certificações a ser aplicada no Brasil. 

 A consciência e sensibilização ambiental da sociedade provocará o surgimento de 

novos produtos turísticos, integrando os valores ambientais e ecológicos. 

 Os postulados do marketing ecológico podem ser uma oportunidade para 

alcançar novos objetivos além da obrigação moral dos MHER de serem 

socialmente responsáveis. 

 O sistema de decisão mais rápido por ser empresa familiar, facilitando a 

implantação de práticas ambientais nos MHER do espaço rural. 

 A situação potencial para ampliação da imagem dos MHER da região serrana 

aparece como mais um diferencial de atratividade no mercado. 

 As práticas ambientais são critérios que favorecem a aprovação de projetos junto 

aos agentes financiadores e ampliam-se as possibilidades de obter 

financiamentos. 
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 A possibilidade de melhorar os padrões de gerenciamento e desenvolvimento da 

cultura de gestão sistêmica com a padronização dos procedimentos, treinamento 

e capacitação dos colaboradores. 

 Com a implantação de práticas de gestão ambiental nos MHER, aumenta o 

comprometimento em relação ao meio ambiente, deixa-se de  agir  em função  

apenas  dos riscos,  percebendo-se  também  as oportunidades. 

 A possibilidade de todos os agentes do MHER compartilharem da mesma visão e 

ficarem motivados a contribuir no processo das práticas ambientais amplia-se. 

 As práticas ambientais sustentáveis também podem ser uma oportunidade para 

novos negócios. 

 As possibilidades de agregar atividades turísticas no MHER com roteiros 

ecológicos e orgânicos, turismo de vivência rural, etc. 

 O reaproveitamento de alguns materiais como resíduos recicláveis pode ser 

utilizado para artesanato. 

 

As oportunidades estão relacionadas à valorização de uma produção mais 

limpa que gera economia dos recursos utilizados no processo produtivo dos meios 

de hospedagem do espaço rural. As práticas de gestão ambiental trazem benefícios 

relevantes, seja em função da economia na utilização de água, energia e matéria-

prima, seja no retorno econômico que o desenvolvimento e a comercialização de 

subprodutos podem gerar para o empreendimento ou para os seus colaboradores 

dentro de uma política de comprometimento ambiental.  

Como destacado por Donaire (1999), Beni (2002), De Conto (2005), entre 

outros na gestão contemporânea, há de se buscar uma gestão comprometida com 

todos os pilares do desenvolvimento sustentável, porque os meios de hospedagem 

têm papel importante na proteção ambiental e devem estar comprometidos a 

desenvolver atitudes no sentido de utilizar práticas ambientais em todos os 

processos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O espaço rural catarinense com suas belezas e atrativos naturais e culturais e 

a hospitalidade do homem do campo, apresenta grande  potencial para o 

desenvolvimento do turismo. Neste cenário aparecem os meios de hospedagem que  

oferecem  diversos tipos de serviços turísticos, como hospedagem, gastronomia 

típica rural, venda de produtos artesanais loco-regionais, bem como atividades de 

lazer permitindo que os visitantes desfrutem de programações em trilhas ecológicas, 

eventos culturais, entre outras.  O turismo no espaço rural da região serrana de 

Santa Catarina, como atividade multidisciplinar acontecendo em ambientes fora das 

áreas urbanas,  caracteriza-se como uma oportunidade de trabalho e renda  para as 

famílias rurais. 

Este quadro vem apresentando evolução e crescente demanda voltada para o 

espaço rural tem como aspecto motivador a percepção da atratividade das 

paisagens rurais. Como diz Pires (2002), deve-se ao legado de humanização da 

natureza por meio das atividades agropastoris e outros aspectos da ocupação do 

espaço, o cenário da paisagem  cultural do espaço rural, revelados nas obras, 

instalações e benfeitorias rústicas, nas moradias com estilo arquitetônico 

etnicamente representativo, entre outras construções isoladas.  “ao turismo rural 

cabe um papel fundamental de complemento de atividades e rendimentos, de 

reforço da identidade e da imagem de lugares, bem como da autoestima das 

populações, com seus valores e cultura”, na medida em que estimula a valorização 

do patrimônio cultural rural-material através das edificações e imaterial através dos 

saberes e fazeres do espaço rural. 

Assim todo o processo de desenvolvimento do turismo sustentável do espaço 

rural  deve acontecer e se manter de tal forma e em tal escala  garantindo a  

viabilidade por um período indefinido de tempo, sem degradar ou alterar o ambiente 

em que existe e sem comprometer o desenvolvimento das outras atividades da 

propriedade rural. Nos meios de hospedagem a adoção das práticas ambientais 

voltadas para economia e reuso  da água, energia, reciclagem, aproveitamento de 

resíduos, trato orgânico de hortas e pomares, o que remete às ações de  

sensibilização dos proprietários/dirigentes,  hóspedes, funcionários e comunidade. 
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Para que ocorra o desenvolvimento sustentável é necessário que o turismo 

no espaço rural mantenha a harmonia entre os interesses do meio ambiente, das 

comunidades e do turismo. Para isso, os meios de hospedagem, devem manter o 

uso sustentável dos recursos, a revitalização das economias, a integração da 

população e do desenvolvimento planejado e controlado que exige procedimentos 

de gestão de equipamentos comprometidos com a sustentabilidade ambiental. 

Nesta fase conclusiva da pesquisa, apresenta-se uma síntese da base teórica 

e dos resultados da pesquisa, demonstrando a confirmação das hipóteses e 

apontando algumas recomendações de iniciativas ambientais a serem adotadas 

pelos meios de hospedagem do espaço rural da região serrana de Santa Catarina. 

Defende-se o desenvolvimento do turismo rural, não só como um diferencial 

agregando valor de imagem e diferencial turístico, contribuindo para melhorar o 

posicionamento competitivo, mas, principalmente, pelos resultados do 

comprometimento socioambiental por meio de processos de gestão ambiental dos 

meios de hospedagem com repercussão na comunidade, visando à integração 

homem e natureza em um equilíbrio dinâmico e sustentável. 

6.1 Conclusões  

 

 A presente tese teve como objetivo analisar as práticas de gestão ambiental 

adotadas nos meios de hospedagem no espaço rural da região serrana de Santa 

Catarina. Para dar conta desse propósito,a pesquisa buscou suporte teórico na 

revisão de algumas das principais obras relacionadas à implantação e à evolução de 

gestão ambiental nas empresas publicadas por Maimon (1996); Donaire (1999); 

Steger (2000); Lamprech e Ricci (2001); Cooper et al. (2001), Backer (2002); 

Tachizawa (2005); Barbieri (2004; 2007); os quais demonstram ocorrências na área 

industrial, o que também pode ser aplicado na área de serviços em que a hotelaria 

inclui-se. 

Quanto ao desenvolvimento sustentável em destinações turísticas e em 

meios de hospedagem, ressaltam-se as contribuições Capece (1997); de Sachs 

(2000); Cavalcante (2001); Beni (2002), reforçadas pela visão sistêmica aplicada ao 

planejamento e gestão Callenbach et al. ( 2001); Beni (2002) e Layrargues ( 2006).   

No que tange ao constructo do compromisso pela gestão sustentável com 

destaque às políticas governamentais, planejamento e implantação de práticas 
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ambientais, o estudo resgatou as contribuições de Sessa (1993); Rues (1995); 

Rodrigues (1998); Cavalcante (2001); De Conto (2001); Beni (2002); Zolcsak ( 

2002); Natal et  al. (2004); Tachizawa e Farias (2002); De Conto (2005); Sorrentino 

(1995), os quais reforçam a importância da educação ambiental  como um vetor de 

conscientização e o senso de responsabilidade pela conservação do ambiente  

O referencial teórico demonstra a falta de conhecimento e de habilidades, à 

falta de aconselhamento profissional, à incerteza do resultado, à falta de 

certificadores, de recursos e os custos de implantação e manutenção de práticas 

sustentáveis, apontadas por Chan (2008) e De Simone e Popoff (2000). Quanto ao 

lucro, à imagem, ao desempenho e à estratégia de mercado Porter e Van Der Linde 

(1995); Kinlaw (1997); Siguaw e Enz (1999); Andrade, Tachizawa e Carvalho (2000); 

Dias (2006); ressaltam que o interesse das empresas para mostrar ao público a 

preocupação em preservar o meio ambiente, aliou-se ao marketing ecológico que 

começou a ser usado como diferencial pela maioria das empresas. Os autores 

mencionam, ainda, que a gestão ambiental pode ajudar  a atingir uma situação de 

ganho, a partir da qual as empresas e o meio ambiente serão beneficiados. O 

mercado também apresenta um cenário de hóspedes mais comprometidos com as 

questões ambientais, caracterizando um novo tipo de hóspede (SIGUAW e ENZ, 

1999; ABREU, 2001; TACHIZAWA e FARIAS, 2002). 

Quanto ao estado da arte, as questões relativas à gestão e à 

responsabilidade ambiental, referente ao aumento da qualidade e competitividade, 

atendimento ao consumidor com preocupações ambientais, à comunidade e às 

pressões de Ongs ambientalistas são apontadas por Post e Altman (1994); Enz e 

Siguaw (1999); Dias (2006); Erdogan, Baris (2007); Fraj e Martinez (2007); Costa 

(2009); Ribeiro e Veiga (2011), dentre outros. 

Com a implantação de práticas de gestão ambiental, a empresa pode 

melhorar a imagem perante o mercado. Outros autores como Feiertag (1994), que 

pesquisou hotéis nos Estados Unidos, Meade e Mónaco (2000); Erdogan e Baris 

(2007) fizeram estudos  com o objetivo de investigar a prática da gestão ambiental 

nos hotéis de Ankara, Turquia; Campos (2009) traz estudos sobre o Hotel Jardim 

Atlântico, em Portugal; Moreira e Dias (2010), em Transmontana - Portugal; Vodeb e 

Rudez (2010) pesquisaram as atitudes dos turistas de destinos costeiros de Istria. 
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 O que se percebe nas pesquisas realizadas por esses autores é que muitos 

dos hotéis  pesquisados desenvolvem suas atividades visando o sistema de gestão 

ambiental. Entretanto, em outros hotéis, os resultados  apontam  uma minoria 

desenvolvendo suas atividades de acordo com esse sistema. Essa situação coincide 

com os estudos de De Conto e Zaro (2011) que, ao pesquisarem a literatura 

internacional, também constataram resultados positivos e negativos nas práticas de 

gestão ambiental adotadas pelos hotéis. Essa situação permite concluir que, apesar 

de os movimentos em prol da implantação da gestão ambiental preconizadas pela 

Building Research Establishment, a qual desenvolveu um programa de eficiência 

energética na indústria Hoteleira e de Eventos, ou pelo Green Globe ou das 

iniciativas ambientais da Rede Hoteleira Internacional Hyatt, que no ano de 2008 

iniciou um programa chamado “Green Team”, dentre outras, as sinalizações 

positivas ainda se apresentam aquém do esperado, embora muitas iniciativas 

estejam implantadas e servindo de cases de sucesso. Concorda-se com  os autores 

Donaire (1999); Abreu (2001); Cooper (2001); Ricci (2002); Dias (2003); 

Bohdanovicz (2005); Chan e Wong (2006) dentre outros, os quais ressaltam que  

para minimizar os impactos resultantes da implantação de meios de hospedagem, é 

preciso  planejar o  uso de práticas ambientais. Como vantagem, ressalta-se a 

oportunidade competitiva e a chance de sobrevivência no mercado.  

Esteves (2004), Dreher (2004), De Conto (2005), Santos et al. (2006), 

Pertschi (2006), Ribeiro (2007), Lubitz e Cardoso Neto (2007), Novaes (2007), Silva 

et al. (2008), Castro (2009), Virgínio e Fernandes (2011), De Conto e Zaro (2011) 

vêm pesquisando esta temática em meios de hospedagem de litoral e destinações 

turísticas do Brasil. Os resultados da presente pesquisa constata que, na região 

serrana de Santa Catarina, o cenário não é diferente, salvo em alguns MHER. O 

principal desafio está em se dar conta de que um modelo de gestão ambiental passa 

pelo desafio da mudança de uma mentalidade que deve buscar  vantagem 

competitiva e inovação, o que poderá acontecer com a implantação de práticas 

ambientais. Ressalta-se que a operação dos MHER no espaço rural da região 

serrana, pode produzir impactos ambientais, em decorrência da falta de 

planejamento local e gestão das instalações, do uso da energia e água e manejo do 

solo, dentre outras práticas ainda desordenadas. Desse modo, faz-se necessário o 

planejamento, a gestão e o desenvolvimento das atividades de forma mais 
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harmônica com a  conservação ambiental e cultural e com os anseios 

socioeconômicos dos envolvidos, caminhando para o desenvolvimento sustentável 

no espaço rural da região serrana de Santa Catarina. 

No que se refere aos objetivos alcançados, no que tange à trajetória da 

implantação e expansão da hospedagem no espaço rural da Região Serrana,              

observa-se um impulso na atividade turística com a instalação de muitos 

empreendimentos rurais, com destaque para os meios de hospedagens de tipologia 

hotel-fazenda, resort e pousadas. Tal evento começou em Lages, maior município 

da Serra Catarinense, com a implantação do turismo rural nas fazendas centenárias, 

na década de 1980, oferecendo aos turistas o cenário ideal para um contato direto e 

genuíno com a natureza e com o ambiente rural. Após, os meios de hospedagem 

rural foram instalando-se em São Joaquim; em Urubici, que hoje apresenta o maior 

número de leitos rurais da região serrana; em Bom Jardim da Serra; Bom Retiro; Rio 

Rufino e Urupema. Nessa região é maior o número de pousadas como meios de 

hospedagem e predominam o MHER de 6 a 15 leitos, com outra  minoria com mais 

de 40 leitos, composta pelos resort e hotéis fazenda. Nota-se a existência de meios 

de hospedagem com um maior tempo de atuação, no qual é possível perceber que, 

com o desenvolvimento do turismo na região, muitos dos empreendimentos atuam 

no mercado há mais de 5 anos pela decorrência natural do tempo que o Turismo 

rural instalou-se na região serrana.  Observa-se o potencial para a instalação de 

outros MHER, pois é ainda pouco, se comparado a outras regiões serranas do 

Brasil, como, por exemplo, a serra gaúcha. Novos projetos para implantação e 

ampliação da capacidade de leitos vêm ocorrendo anualmente. Recomenda-se que 

a tipologia dos novos MHER deve atender a estudos de mercado, perfil da demanda, 

com ações relacionadas à gestão ambiental desde a concepção do projeto. 

Quanto às ações de gestão ambiental desenvolvidas pelos meios de 

hospedagens rurais da região, no que se refere ao tratamento de resíduos líquidos e 

sólidos, economia de água e energia, cultivo de orgânicos e educação ambiental, só 

alguns meios de hospedagem do espaço rural da região serrana de Santa Catarina 

estão adotando práticas ambientais, embora timidamente se considerarmos as 

grandes preocupações com a utilização de recursos naturais crescentemente 

ameaçados, em contraponto aos movimentos e eventos neste sentido e as 

normativas para a implantação de gestão ambiental.   
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Por último, na análise dos principais desafios e oportunidades enfrentados 

pelos MHER, no que se refere às práticas de gestão ambiental, constata-se  as 

lacunas do conhecimento e da visão empresarial sobre o uso de práticas 

ambientalmente corretas nos meios de hospedagem enquanto diferencial 

competitivo e mercadológico. Assim é preciso investir no uso dessas práticas,   até 

como fator de sobrevivência dos meios de hospedagem no mercado, cada vez mais 

competitivo. Se o objetivo da empresa hoteleira é a captação do mercado - para 

manter a taxa máxima de ocupação do estabelecimento, excelência da prestação do 

serviço, a rentabilidade a fim de buscar o equilíbrio financeiro -, é preciso  assegurar 

a imagem do hotel com base nos serviços prestados e na prática da gestão 

ambiental como diferencial de competitividade em relação aos demais  MHER da 

região serrana. Ressalta-se que essa situação de resultados da presente pesquisa 

alinha-se às pesquisas apresentadas nas experiências de outros países e em outras 

destinações de turismo do Brasil. 

Na análise dos resultados globais, destacou-se o baixo comprometimento 

com a adoção de práticas de gestão ambiental nos meios de hospedagem do 

espaço rural da região serrana de Santa Catarina. Nesse caso, com o tratamento de 

resíduos líquidos e sólidos, economia de água e energia ou uso de energia 

alternativa, cultivo de hortas orgânicas e educação ambiental. 

Na realidade atual, os MHER demonstraram pequenas incidências de práticas 

ambientais, nitidamente pontuais, uma vez que os resíduos, em sua maioria, ainda 

são eliminados como lixo comum; os resíduos líquidos passam pelo uso de fossas 

sépticas; a preocupação ainda limitada como controle e tratamento dos efluentes 

líquidos; do mesmo modo com o uso de fontes de energia alternativa e o uso de 

adubagem orgânica nas hortas. Embora alguns MHER demonstrem alguma prática 

de educação ambiental denota-se, ainda, a necessidade de intensificar a 

implantação de programas e ações em relação à preservação do patrimônio 

ambiental do espaço rural da serra catarinense.  

Assim sendo, com referência aos pressupostos levantados, a pesquisa 

revelou baixo nível de utilização de práticas ambientais. Embora muitos dirigentes 

tenham revelado na pesquisa o entendimento sobre tais procedimentos, poucos 

adotam algumas condutas ambientais. Destaca-se que  esses números apresentam 
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resultados positivos e de evolução se comparado com os resultados da pesquisa de 

Novaes (2007).   

O quadro atualmente existente no espaço rural da  região serrana confirma a 

primeiro e a segundo pressuposto, demonstrando que a sensibilização sobre os 

problemas ambientais ainda é incipiente na preocupação  quanto ao gerenciamento 

ecológico. Constata-se que a ruptura de antigos valores, associados ao lucro, para 

serem superados, pedem transformações nas atitudes e nos padrões de desperdício 

e de consumo. Para atingir perfeita mudança de valor de mercado e, principalmente, 

ter compromisso com práticas ambientais efetivamente implantadas no sistema 

produtivo dos meios de hospedagens do espaço rural da região serrana de Santa 

Catarina, torna-se necessária a mudança do pensamento e de atitudes mecanicistas 

para o pensamento sistêmico de integração dessas práticas no contexto do cotidiano 

dos MHER. O que depende da implantação de projetos de educação ambiental. 

Apesar de o resultado da pesquisa apontar o interesse dos gerentes ou 

proprietários em implantar algum modelo de gestão ambiental, a maioria dos meios 

de hospedagem não o implanta pelas limitações de conhecimentos, de foco no 

diferencial mercadológico ou mesmo de visão empreendedora, confirmando o 

terceiro pressuposto do estudo. Logo, apesar da existência de interesse dos 

gerentes em implantar algumas práticas de gestão ambiental, a maioria dos meios 

de hospedagem do espaço rural da região serrana de Santa Catarina não as 

implanta pela falta de foco no diferencial mercadológico. Há, também, resistência à 

implantação de um modelo gerencial mais profissional embora de administração 

familiar. Assim, o progressivo debate em torno das questões ambientais deve ser 

intensificado pelo setor público, pelas associações da área de gestão dos MHER e 

da comunidade no sentido de incorporar ações e práticas ambientais no modelo de 

gestão, para que fiquem mais atentos aos hábitos diários e seus impactos no meio 

ambiente rural.  O aumento da consciência ambiental, por parte dos dirigentes e 

proprietários dos MHER, garantirá a prestação de serviços a um novo segmento de 

mercado, composto por consumidores com atitudes positivas em relação aos 

produtos verdes ou a adoção de ética no consumo.  

É possível inferir que o comprometimento com a gestão ambiental nos meios 

de hospedagem do espaço rural da região serrana de Santa Catarina acontecerá à 

medida que se intensificar o processo de educação ambiental junto aos gestores 
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MHER, visando formar a consciência de que a responsabilidade ambiental é uma 

questão de bom senso na realização de qualquer atividade ou prestação de 

serviços, com investimentos em programas de preservação da natureza.  

Evidencia-se, ainda, que os meios de hospedagem no espaço rural utilizam 

os recursos naturais. Ao se utilizarem deles, contribuem para a sua redução, o que 

passa a ser representativo nos impactos ambientais decorrentes dos resíduos 

gerados, do uso dos diferentes equipamentos e utensílios, dos produtos orgânicos e 

químicos de uso diário, dos efluentes lançados nos rios, dentre outros. Tais 

resultados são influenciados pela cultura da comunidade, fator essencial para a 

implantação de medidas junto às comunidades do entorno, o que tem interferência 

direta na conduta dos colaboradores, vinculados aos meios de hospedagem, no que 

diz respeito à gestão ambiental.  

É preciso investir na transformação do entendimento e das posturas dos 

dirigentes dos MHER, na perspectiva de transformação para agregar o paradigma 

ambiental; nas experiências e nos procedimentos usados em diferentes práticas de 

gestão comprometidas com os melhoramentos ecológicos; nas ações e nos planos 

de melhoria ambiental. Esta deve ser uma atitude visível expressada na fala dos 

cursos de formação, nas ações e procedimentos ambientalmente corretos, 

agregando possibilidades de negócios, fazendo com que o caráter ambiental torne-

se um diferencial. Os resultados da presente pesquisa demonstram que é preciso 

atender às exigências do mercado, mas antes é preciso preocupar-se com a 

preservação ambiental em uma proposta mais ampla e global em relação ao meio 

ambiente e aos recursos naturais e culturais.  

Estas são propostas de procedimentos para os meios de hospedagem, que 

incluem, no trivial de seus objetivos, a melhoria da qualidade de vida das populações 

de núcleos receptores rurais, pois as questões ambientais são questões de 

qualidade de vida e, como tal, fazem parte de uma tendência social global referente 

à manutenção da saúde. Embora a responsabilidade ambiental venha ganhando 

espaço no cotidiano das práticas gerenciais dos MHER da serra catarinense, devido 

às novas exigências, tanto dos clientes como do governo e da sociedade, constata-

se a necessidade dos meios de hospedagem do espaço rural assumirem essa 

responsabilidade primeiramente como compromisso com a natureza e depois como 

estratégia de mercado. 
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6.2 Contribuições  

 

A presente pesquisa permitiu a realização de revisão da literatura sobre 

turismo no espaço rural, desenvolvimento do turismo sustentável e aprofundamento 

teórico, o que representa uma grande contribuição no campo do avanço científico. 

A busca de artigos em periódicos nacionais e internacionais constitui-se em 

um referencial para a atualização das produções das pesquisas sobre o estado da 

arte e das experiências de gestão ambiental ou práticas ambientais em meios de 

hospedagem, desde uma pousada até um hotel de rede internacional.  

Outra contribuição que merece ser destacada está no convívio e no 

conhecimento empírico da realidade dos modelos de gestão familiar aplicados nos 

meios de hospedagem da região serrana, os quais apresentam uma outra 

configuração no desenvolvimento do turismo nessa região, demonstrando potencial 

para igualar-se às outras destinações turísticas de serra. 

Considerando o caráter inovador e de ineditismo da presente pesquisa, 

ressalta-se a contribuição no campo da construção de conhecimento científico sobre 

a  temática de práticas ambientais em meios de hospedagem do espaço rural. E, por 

fim,  o que parece gratificante para o profissional e pesquisador do turismo no 

espaço rural, é a possibilidade de atuar junto aos dirigentes desses meios de 

hospedagem, no sentido de transformar  suas atitudes e suas posturas em busca do 

desenvolvimento comprometido com as práticas ambientalmente corretas. Pretende-

se, fazer contatos com as secretarias de turismo dos municípios da região serrana, 

ABIH-SC, Associação de Turismo Rural, sindicatos e outras organizações,  no 

sentido de fazer esses proprietários/dirigentes visualizarem o seu papel de agentes 

de transformação, fortalecendo a imagem ecológica do seu empreendimento, 

reduzindo custos operacionais, melhorando o desempenho das atividades e criando, 

assim, um diferencial competitivo para os meios de hospedagem no espaço rural da 

região serrana de Santa Catarina, assim como em outras regiões de turismo rural. 

 

6.3 Limitações e recomendações 

 

O encerramento da presente tese ocorre com a apresentação das limitações 

denotadas no decorrer da pesquisa. Entretanto, ressaltam-se, principalmente, as 
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recomendações a partir dos resultados e da confirmação das hipóteses que 

conduziram os encaminhamentos metodológicos, desencadeando resultados 

preocupantes se confrontados com os preceitos teóricos e com o estado da arte do 

que se vem pesquisando sobre a temática. 

As limitações operacionais  e de  limites da pesquisa não foram tão 

representativas, no entanto merecem ser citadas: 

 

 O tempo para dedicação à pesquisa de campo, considerando a necessidade de 

viagem de Balneário Camboriú até os municípios da região serrana. 

 As condições de acesso para a área rural dos municípios, demandando tempo, 

condições climáticas favoráveis e uso do final de semana ou feriado, porque 

muitos MHER não operam durante todos os dias da semana. 

 A desconfiança de alguns proprietários em relação a se expor, por mais que se 

explicasse o processo de tabulação e análise dos resultados, preservando a 

identificação do MHER. 

 O agendamento para a aplicação da pesquisa, pois no final de semana, salvo 

algumas exceções, os proprietários estavam envolvidos no atendimento aos 

hóspedes. 

 Os projetos desenvolvidos pela sistema de educação municipal não abordam a 

educação ambiental voltada para meios de hospedagem. 

 A inexistência de banco de dados e pesquisas sobre a questão ambiental em 

instituições da região, limitou as possibilidades de cruzamentos da análise dos 

resultados.  

 A base de dados bibliográficos embora com alguns estudos delimitados para o 

espaço rural, não tratavam exatamente da questão ambiental em meios de 

hospedagem. 

 Nas pesquisas internacionais a realidade do espaço rural, no que se refere aos 

aspectos culturais e de educação é diferente, se comparado com o cenário do 

espaço da região serrana de Santa Catarina. 

 

Algumas recomendações podem ser destacadas quanto à implantação de 

práticas ambientais nos meios de hospedagem do espaço rural, da região serrana 

de Santa Catarina: 
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 A gestão ambiental nos meios de hospedagens pode ser implementada, 

adotando-se tarefas ou procedimentos específicos a cada processo do MHER. O 

processo de sensibilização e conscientização dos dirigentes e colaboradores deve 

ser sistemático e contínuo, pois visa mudanças de atitudes, em que a cultura do 

desperdício dá lugar à racionalização dos recursos. 

 É fundamental destacar que se vive em tempos de transformação, isto é, passa-

se de um modelo burocrático, prestador de serviços, para um modelo 

empreendedor, de responsabilidade social, em que o estado deve assumir o seu 

papel em conjunto com as empresas privadas e demais organizações, seja na 

orientação, no incentivo ou no cumprimento da legislação vigente. 

 Embora as discussões sobre as questões ambientais venham se intensificando, 

no espaço rural da região serrana, os investimentos precisam caminhar para o 

avanço da sensibilização e implantação de procedimentos ecológicos. Assim, os 

programas de educação ambiental devem envolver todos os atores no processo: 

setor público, iniciativa privada, organizações não-governamentais, turistas e 

comunidade. Recomenda-se as parcerias entre meios de hospedagem - MHER e 

as secretarias de meio ambiente dos municípios da região serrana, para a 

implantação de projetos ambientais nas propriedades e fazendas. 

 Os meios de hospedagem no espaço rural podem usar de comprometimento 

ambiental, servindo de multiplicadores no processo, com influência no seu 

entorno, quando nas suas atividades não desperdiçam, reutilizam materiais, 

separam materiais nos serviços oferecidos aos turistas, demonstrando ser um 

equipamento não apenas para hospedagem, mas também para desenvolver o 

processo de educação ambiental.  

 A adoção de práticas de gestão ambiental é influenciada pela cultura da 

organização, tornando a compatibilidade desses dois elementos, um fator 

essencial para a efetividade da implantação de medidas que visam aprimorar a 

atuação dos meios de hospedagem do espaço rural da região serrana, no que diz 

respeito à gestão ambiental. Assim, os responsáveis pela gestão dos meios de 

hospedagem no espaço rural também necessitam assumir a postura de aderir à 

responsabilidade ambiental, entendendo que a criação de condições competitivas 

saudáveis em face às exigências ambientais do mercado deve estruturar-se de 

forma adaptativa e integrativa.  
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As recomendações para adoção de um modelo de gestão ambiental para os 

meios de hospedagem do espaço rural não pretendem indicar, necessariamente, a 

implantação da série de normas ISO 14.000, como melhoria contínua dos 

processos, de modo a assegurar o atendimento continuado e sistemático aos 

princípios do turismo sustentável relatados na própria NBR15.401. O que se postula 

é a implantação de iniciativas para a adoção de procedimentos comprometidos com 

o gerenciamento ecológico nos meios de hospedagem do espaço rural relacionado 

ao controle de consumo da água, controle de gasto de energia, uso de energia 

alternativa, controle de resíduos, destinação de efluentes líquidos, educação 

ambiental, cultivo de hortas orgânicas, dentre outros. O que se defende nessa tese é 

a minimização de danos ao conjunto das relações do SISTUR ambientais (BENI, 

2002), que, em sua dinâmica, mantém um processo contínuo de relações dialéticas 

de conflito e de colaboração com o meio ambiente, mas que pode ser muito mais de 

colaboração, na medida em que a adoção de práticas ambientais contribuir com o 

meio ambiente natural, social, cultural e econômico.  Assim sendo, redunda  em um 

novo tipo de pensamento sistêmico no modelo de gestão, voltado para o uso de 

práticas ambientais nos MHER da região serrana de Santa Catarina para servir de 

referência para as demais destinações de turismo no espaço rural. 

A partir dessas recomendações, visualiza-se uma situação diferenciada para 

os MHER vinculando-se ao paradigma ambiental. Nessa perspectiva, tais processos 

não serão considerados apenas pela diminuição dos custos operacionais, mas sim 

como um diferencial competitivo, além de garantir uma imagem altamente positiva 

dos meios de hospedagem do espaço rural da região serrana de Santa Catarina. 
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                                            APÊNDICE A – Formulário de Pesquisa 

Instrumento para coleta de dados, referente às práticas ambiental adotadas 

nos meios de hospedagem do espaço rural - Região Serrana de Santa Catarina. 

1. Caracterização dos meios de hospedagem: 
 
a) categoria 

(   ) Pousada    
(   ) Hotel fazenda 
(   ) Resort  

b)  modelo de administração 

(  ) adm. familiar 
(  )adm. não familiar 

c) Capacidade de leitos 
 

(  ) 6 a 15 
(  ) 15 a 25 
(  ) 25 a 40 
(  )mais de 40 
 
d)  Tempo de atuação no mercado 

 
(  ) menos de 5 anos 
(  ) 5 a 10 anos 
(  ) mais de 10 
 
2. Características da demanda 

2.1 Origem geográfica _________________________________________ 

2.2 Classe de Renda __________________________________________ 

2.3 Faixa etária ______________________________________________ 

2.2 Grupal, individual, familiar, etc. _______________________________ 

3.Existem procedimentos para gestão ambiental, visando a sustentabilidade neste 
empreendimento rural? 

(   ) Em fase de projeto 
(   ) Em fase de implantação 
(   ) Em fase de consolidação 
(   ) Sem projeto formalizado 
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4.Quanto ao sistema de controle de resíduos? 

(  ) Existe setor de armazenamento provisório 
(  ) Gestão de embalagens retornáveis - controle 
(  ) Linha única de  destino de resíduos 
(  ) Separação dos resíduos 
(  ) Reciclagem 
(  ) Compostagem 
(  ) Monitoramento da produção de resíduos 
(  ) Destino de resíduos especiais (gordura, baterias, etc...) 
(  ) Outros:________________________________________________________ 

5.Quanto à destinação dos efluentes líquidos: 

(   ) Não existe qualquer tipo de tratamento. 
(   ) Existe tratamento para águas residuais. 
(   ) Uso de fossa séptica. 
(   ) Fossa com sistema orgânico de tratamento. 
(   ) É feito tratamento parcial. 

6.Este meio de hospedagem adota medidas de controle de gasto energético? 

(   ) Lâmpadas de baixo consumo energético. 
(   ) Equipamento de ar condicionado com controle automático inteligente. 
(   ) Fontes alternativas de energia (  ) solar  (  ) térmica (  ) eólica 
(   ) Estímulo de hóspede para seguir práticas de economia de energia. 
(   ) Cartão chave para as unidades habitacionais. 
(   ) Monitoramento do consumo. 
(   ) Outros:________________________________________________________ 

7.O empreendimento utiliza-se de alguma forma de geração de energia alternativa? 

(  ) Fotovoltáico, em que placas solares de silício convertem a luz do sol em 
eletricidade. 
(    ) Lareiras e fogões que aqueçam o ambiente ou a água utilizada. 
(    ) Placas solares para aquecimento da água. 
(    ) Hidráulico (roda d’água). 
(    ) Energia eólica. 
(    ) Outros. 

8.Existem medidas de controle de consumo de água no meio de hospedagem? 

(  )  Aparelhos de controle de fluxo baixo como volume de descarga, torneira 
automática, etc. 
(   ) Reguladores de consumo de água nos banheiros. 
(   ) Reutilização de enxoval ( roupa de cama, toalhas). 
(  ) Reutilização da água para lavação de calçadas, rega de plantio, etc. 
(  ) Captação de água das chuvas. 
(  ) Outros:________________________________________________________ 



176 
 

 

9.Caso haja cultivo de hortas ou pomares no meio de hospedagem: 

(    ) Não é feita adubagem. 
(    )Adubação Química. 
(    ) Adubação Orgânica ( compostagem). 
(   )  Adubação química e orgânica. 
(  ) Utiliza controle químico de pragas e doenças. 
(   ) Controle alternativo de pragas e doenças ( sistema orgânico). 
(    ) Não existe horta ou pomar. 

10.Há preocupação com a educação ambiental ou ações educativas com o propósito 
de gerar conhecimentos e posturas ambientais? Quem é o alvo? 

(    ) Cliente. 
(    ) Funcionários. 
(    ) Clientes e funcionários. 
(   ) Comunidade local. 

11.Se a resposta anterior foi positiva, o que é trabalhado referente à educação 
ambiental? 

(    ) Manutenção de áreas de preservação. 
(    ) Ações especificas para proteção de espécies ameaçadas. 
(    ) Prevenção de alimentação artificial dos animais silvestres. 
(    ) Paisagismo com espécies nativa, manter as características do local. 
(    ) Identificação de espécies de flora. 
(    ) Conservação da vegetação nativa. 
(    ) Incentivo para economia de energia  
(    ) redução da produção de resíduos. 
(    ) Outros______________________________________________________ 

12. Qual a sua percepção sobre a gestão ambiental enquanto diferencial 
mercadológico. 

a) A gestão ambiental agrega pouco valor para a visibilidade mercadológica 
deste meio de hospedagem: 

     Concordo totalmente___;___;___;___;___Discordo totalmente.  
 
b) Na sua percepção seus clientes dão importância às práticas ambientais 

utilizadas em meios de hospedagem: 
Na maioria das vezes___;___;___;___;___Nunca. 

 
c) Este meio de hospedagem aproveita o uso das práticas ambientais como 

fator de divulgação e marketing: 
Sempre___;___;___;___;___Nunca. 

 
d) A implantação da gestão ambiental contribui nos negócios deste meio de 

hospedagem: 
Concordo totalmente___;___;___;___;___Discordo totalmente 
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APÊNDICE B – Tabulação da aplicação dos formulários 

 

Tabela 10 - Categoria do meio de hospedagem 

Categoria Frequência 

Nº % 

Pousada 25 86,2 
Hotel fazenda 3 10,3 
Resort 1 3,4 
   
TOTALCIT. 29 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 
 
*A diferença com a repartição de referência é muito significativa. Qui2 = 36,69, gl = 2, 1-p = >99,99%. 
O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. 
 
 

Tabela 11 - Modelo de administração 

Modelodeadministração Frequência 

Nº % 

Familiar 28 96,6 
Profissional 1 3,4 
   
TOTALCIT. 29 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 
 
 
*A diferença com a repartição de referência é muito significativa. Qui2 = 25,14, gl = 1, 1-p = >99,99%. 
O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. 
 
 

Tabela 12 - Classificação dos meios de hospedagem estudados de acordo com a capacidade de 
leitos 

Capacidadedeleitos Frequência 

Nº % 

De 6 a 15 11 37,9 
De 15 a 25 5 17,2 
De 25 a 40 6 20,7 
Mais de 40 7 24,1 
   
TOTALCIT. 29 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 
 

 
*A diferença com a repartição de referência não é significativa. Qui2 = 2,86, gl = 3, 1-p = 58,66%. 
O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. 
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Tabela 13 - Tempo de atuação no mercado 

Tempo de atuação no mercado Qt. cit. Freq. 

Menos de 5 anos 6 20,7% 
De 5 a 10 anos 11 37,9% 
Mais de 10 12 41,4% 

TOTAL CIT. 29 100% 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 

 
*A diferença com a repartição de referência não é significativa. Qui2 = 2,14, gl = 2, 1-p = 65,66%. O 
Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. 

 
 
 

Tabela 14 - Origem geográfica 

Origemgeográfica Qt. cit. Freq. 

Região Sul 2 7,7% 
Região Sul + SP 1 3,8% 
Região Sul + SP / MG 1 3,8% 
SC 7 26,9% 
SC / PR / SP 2 7,7% 
SC / RS 3 11,5% 
SC / RS / SP 4 15,4% 
Sul e Sudeste 3 11,5% 
Sul, Sudeste e Centro-oeste 2 7,7% 
Vale do Itajaí 1 3,8% 

TOTAL CIT. 26 100% 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 

 
 
*A diferença com a repartição de referência não é significativa. Qui2 = 11,69, gl = 9, 1-p = 76,88%. 
Atenção, 10 (100.0%) células têm uma frequência teórica inferior a 5, as regras do Qui2 não são 
realmente aplicáveis. O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. A 
tabela é construída sobre 29 observações. Os percentuais são calculados em relação ao número de 
citações. 
 
 

Tabela 15 - Classe de Renda 

Classede Renda Qt. cit. Freq. 

Alta 1 3,7% 
Média alta 13 48,1% 
Média 11 40,7% 
Variada 2 7,4% 

TOTAL CIT. 27 100% 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 

 
 
A diferença com a repartição de referência é muito significativa. Qui2 =  16,70, gl = 3, 1-p = 99,92%.O 
Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. A tabela é construída sobre 29 
observações. Os percentuais são calculados em relação ao número de citações. 
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Tabela 16 - Faixa etária 

Faixa etária Qt. cit. Freq. 

Jovens e adultos 3 10,7% 
Adultos 25 89,3% 

TOTAL CIT. 28 100% 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 

 
*A diferença com a repartição de referência é muito significativa. Qui2 = 17,29, gl = 1, 1-p = >99,99%. 
O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. A tabela é construída sobre 
29 observações. Os percentuais são calculados em relação ao número de citações. 
 

 
Tabela17 - Grupal, individual, familiar, etc. 

Grupal,individual, familiar, etc. Qt. cit. Freq. 

Grupos 1 3,6% 
Familiar e grupos 6 21,4% 
Familiar 17 60,7% 
Casais 4 14,3% 

TOTAL CIT. 28 100% 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 

 
*A diferença com a repartição de referência é muito significativa. Qui2 = 20,86, gl = 3, 1-p = 99,99%. 
O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. A tabela é construída sobre 
29 observações. Os percentuais são calculados em relação ao número de citações. 
 

 
Tabela 18 - Procedimentos para gestão ambiental 

Existemprocedimentos para gestão ambiental Qt. cit. Freq. 

Em fase de projeto 8 27,6% 
Em fase de implantação 1 3,4% 
Em fase de consolidação 6 20,7% 
Sem projeto formalizado 14 48,3% 

TOTAL CIT. 29 100% 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 

 
*A diferença com a repartição de referência é muito significativa. Qui2 = 11,97, gl = 3, 1-p = 99,25%. 
O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. 

 
 

Tabela 19 - Quanto ao sistema de controle de resíduos 

SCR Qt.cit. Freq. 

Existe setor de acondicionamento 8 8,3% 
Gestão de embalagens retornáveis - controle 10 10,4% 
Linha única de acondicionamento 3 3,1% 
Separação dos resíduos 23 24,0% 
Compostagem 17 17,7% 
Destino de resíduos especiais (gordura, baterias, etc.) 22 22,9% 
Reciclagem 11 11,5% 
Monitoramento da produção de resíduos 2 2,1% 

TOTAL CIT. 96 100% 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 

 
*A diferença com a repartição de referência é muito significativa. Qui2 = 37,33, gl = 8, 1-p = >99,99%. 
O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. A tabela é construída sobre 
29 observações. Os percentuais são calculados em relação ao número de citações. 
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Tabela 20- Quanto à destinação dos efluentes líquidos 

Destinação dos efluentes líquidos Qt.cit. Freq. 

Há tratamento para águas residuais 6 15,4% 
Uso de fossa séptica 25 64,1% 
Fossa com sistema orgânico de tratamento 7 17,9% 
É feito tratamento parcial. 1 2,6% 

TOTAL CIT. 39 100% 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 

 
*A diferença com a repartição de referência é muito significativa. Qui2 = 33,92, gl = 4, 1-p = >99,99%. 
O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. A tabela é construída sobre 
29 observações. 
Os percentuais são calculados em relação ao número de citações. 
 

 
Tabela 21 - Medidas de controle de gasto energético 

Medidas de controle de gasto energético Qt.cit. Freq. 

Lâmpadas de baixo consumo energético 28 44,4% 
Estímulo de hóspede para seguir práticas de economia de energia 18 28,6% 
Equipamento de ar condicionado com controle automático inteligente 3 4,8% 
Fontes alternativas de energia 3 4,8% 
Monitoramento do consumo 5 7,9% 
Chuveiros com caldeira a lenha 1 1,6% 
Conscientização de funcionários 1 1,6% 
Cartão chave para as unidades habitacionais 3 4,8% 
Construção privilegiando a iluminação natural 1 1,6% 

TOTAL CIT. 63 100% 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 

*A diferença com a repartição de referência é muito significativa. Qui2 = 103,14, gl = 9, 1-p = 
>99,99%.O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. A tabela é 
construída sobre 29 observações. Os percentuais são calculados em relação ao número de citações. 

 
Tabela 22 - Fontes alternativas de energia 

Fontes alternativas de energia Qt.cit. Freq. 

Solar 1 33,3% 

Térmica 1 33,3% 

Eólica 1 33,3% 

TOTAL CIT. 3 100% 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 
 
 
* A tabela é construída sobre 29 observações. Os percentuais são calculados em relação ao número 
de citações. 
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Tabela 23 - Formas de geração de energia alternativa 

Formas de geração de energia alternativa Qt.cit. Freq. 
Lareiras e fogões que aqueçam o ambiente ou a água utilizada 25 71,4% 
Hidráulico(roda d’água) 2 5,7% 
Não 3 8,6% 
Placas solares para aquecimento da água 2 5,7% 
Utilização de aquecimento central a gás 1 2,9% 
Energia eólica 1 2,9% 
Serpentinas no fogão à lenha 1 2,9% 
TOTALCIT. 35 100% 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 
 
 
*A diferença com a repartição de referência é muito significativa. Qui2 = 94,00, gl = 7, 1-p = >99,99%. 
O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. A tabela é construída sobre 
29 observações. Os percentuais são calculados em relação ao número de citações 

 
Tabela 24 - Medidas de controle de consumo de água  

Medidas de controle de consumo de água Qt.cit. Freq. 

Aparelhos de controle de fluxo baixo como volume de descarga, 
torneira automática, etc. 

9 17,6% 

Reutilização de enxoval (roupa de cama, toalhas) 21 41,2% 
Não 4 7,8% 
Reguladores de consumo de água nos banheiros 4 7,8% 
Reutilização da água para lavação de calçadas, rega de plantio, etc 7 13,7% 
Captação de água das chuvas 4 7,8% 
Em todos os banheiros das UH´s há um aviso bilíngue sugerindo a 
reutilização de toalhas em prol da economia de água como recurso 
natural esgotável 

1 2,0% 

Indicações visuais de sensibilização para o consumo de água 1 2,0% 

TOTAL CIT. 51 100% 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 

 
*A diferença com a repartição de referência é muito significativa. Qui2 = 46,41, gl = 8, 1-p = >99,99%. 
O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. A tabela é construída sobre 
29 observações. Os percentuais são calculados em relação ao número de citações. 

 
 

Tabela 25–Práticas utilizadas nas hortas ou pomares  

Práticas utilizadas nas hortas ou pomares Qt.cit. Freq. 

Adubação Orgânica (compostagem) 18 40,0% 
Adubação química e orgânica 7 15,6% 
Não existe horta ou pomar 4 8,9% 
Utiliza controle químico de pragas e doenças 2 4,4% 
Controle alternativo de pragas e doenças (sistema orgânico) 14 31,1% 

TOTAL CIT. 45 100% 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 

 
*A diferença com a repartição de referência é muito significativa. Qui2 = 20,44, gl = 5, 1-p = 99,90%. 
O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. A tabela é construída sobre 
29 observações. Os percentuais são calculados em relação ao número de citações. 
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Tabela 26–Alvo da educação ambiental 

Alvo da educação ambiental Qt. cit. Freq. 

Funcionários 3 9,1% 
Clientes e funcionários 19 57,6% 
Comunidade local 10 30,3% 
Não 1 3,0% 

TOTAL CIT. 33 100% 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 

 
*A diferença com a repartição de referência é muito significativa. Qui2 = 24,09, gl = 4, 1-p = 99,99%. 
O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. A tabela é construída sobre 
29 observações. Os percentuais são calculados em relação ao número de citações. 

 
 

Tabela 27 - Trabalhos referentes à educação ambiental 

Trabalhos de educação ambiental Qt.cit
. 

Freq. 

Manutenção de áreas de preservação 22 18,5% 
Ações específicas para proteção de espécies ameaçadas 9 7,6% 
Prevenção de alimentação artificial dos animais silvestres 7 5,9% 
Paisagismo com espécies nativas, manter as características do local 21 17,6% 
Conservação da vegetação nativa 24 20,2% 
Identificação de espécies de flora 8 6,7% 
Incentivo para economia de energia e diminuição da produção de lixo. 21 17,6% 
Telhado Verde 1 0,8% 
Incentivo na economia de energia 1 0,8% 
Constituição de uma RPPN 1 0,8% 
Fotografia de animais silvestres por meio de armadilhas fotográficas 
feitas pela UFSC 

1 0,8% 

Cartilhas educativas 1 0,8% 
Projeto Carbono Social plantio de frutíferas 1 0,8% 
Gincanas educativas 1 0,8% 

TOTAL CIT. 119 100% 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 

 
*A diferença com a repartição de referência é muito significativa. Qui2 = 133,12, gl = 14, 1-p = 
>99,99%.O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. A tabela é 
construída sobre 29 observações. Os percentuais são calculados em relação ao número de citações. 

 
 

Tabela 28 - Grau de concordância da gestão ambiental agregar pouco valor para a visibilidade 
mercadológica  

Grau de concordância Qt. cit. Freq. 

Discordo totalmente 14 48,3% 
Discordo 4 13,8% 
Nem concordo nem discordo 4 13,8% 
Concordo 1 3,4% 
Concordo totalmente 6 20,7% 

TOTAL CIT. 29 100% 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 

 
*A diferença com a repartição de referência é muito significativa. Qui2 = 16,69, gl = 4, 1-p = 99,78%. 
O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. 
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Tabela 29 - Percepção da importância atribuída pelos clientes com relação às práticas ambientais 
utilizadas em meios de hospedagem 

Escala de frequência  Qt. cit. Freq. 

Às vezes 7 24,1% 
Quase sempre 3 10,3% 
Sempre 19 65,5% 

TOTAL CIT. 29 100% 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 

 
*A diferença com a repartição de referência é muito significativa. Qui2 = 14,34, gl = 2, 1-p = 99,92%. 
O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. 
 
 
 

Tabela 30 - Frequência com que o meio de hospedagem aproveita o uso das práticas ambientais 
como fator de divulgação e marketing 

Escala de frequência Qt. cit. Freq. 

Nunca 2 6,9% 
Raramente 2 6,9% 
Às vezes 1 3,4% 
Quase sempre 10 34,5% 
Sempre 14 48,3% 

TOTAL CIT. 29 100% 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 

 
*A diferença com a repartição de referência é muito significativa. Qui2 = 23,59, gl = 4, 1-p = 99,99%. 
O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria. 
 

 
Tabela 31 - Percepção da implantação da gestão ambiental como forma de contribuir nos negócios 

do meio de hospedagem 

Grau de concordância Qt. cit. Freq. 

Discordo totalmente 1 3,6% 
Discordo 2 7,1% 
Nem concordo nem discordo 7 25,0% 
Concordo 6 21,4% 
Concordo totalmente 12 42,9% 

TOTAL CIT. 28 100% 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa (2012). 

 
 
*A diferença com a repartição de referência é muito significativa. Qui2 = 13,79, gl = 4, 1-p = 99,20%. 
O Qui2 é calculado com frequências teóricas iguais para cada categoria.  A tabela é construída sobre 
29 observações. Os percentuais são calculados em relação ao número de citações. 

 


