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RESUMO 

 

 

O turismo é uma atividade econômica que pode causar significativos impactos ao 

ambiente natural. A cidade do Rio de Janeiro possui atrativos naturais variados e 

uma significativa oferta de serviços hoteleiros. Por uma questão de ética 

empresarial, a preservação do meio ambiente é fundamental para colaborar com o 

equilíbrio ambiental e para garantir a sobrevivência da atividade turística na cidade 

e da própria hotelaria que depende do turismo para viabilizar sua real necessidade 

de existir. Realizou-se uma pesquisa de campo do tipo qualitativa para coletar 

informações sobre existência ou não de práticas ambientais e/ou meios internos 

de promover a educação ambiental aos hóspedes e funcionários em hotéis da 

cidade carioca. De forma aleatória, foram selecionados os Hotéis a serem 

estudados, respeitando-se, no entanto, a presença das categorias três, quatro e 

cinco estrelas. A eles foi aplicado um questionário acerca das práticas ambientais. 

Os resultados obtidos permitiram constatar que somente dois dos Hotéis 

selecionados possuem um Sistema de Gestão Ambiental e, portanto, o certificado 

ISO 14001. Enquanto os demais seguem algum tipo ou então nenhuma prática em 

prol de um ambiente natural ecologicamente equilibrado significativos. 

 

Palavras – chave : Turismo. Hotelaria – RJ. Meio ambiente. Educação ambiental. 
SGA. ISO 14001. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
 

Como é amplamente sabido, o homem está envenenando a Terra. 
Constrói sua autodestruição de forma bem acelerada, nos dias de hoje. 
Parece lutar contra o tempo na demolição de seu habitat, de sua casa. A 
atual contaminação ambiental pela poluição é tão extensa, tão profunda e 
tão generalizada que atinge, a um só tempo, a água, a terra, o ar, 
ocupando os mais distantes pontos do planeta, desde as áreas terrestres 
menos habitadas, até os mais perdidos recantos oceânicos (PIETRE, 
1989 ap. CARVALHO, 2006, p. 25). 
 
 

   
A interferência humana altera a natureza e seus ciclos naturais. As 

degradações ambientais e os inúmeros problemas decorrentes disso, tais como a 

perda da biodiversidade, lixo, esgotos, poluição da água, ar, solo, entre outros 

causam perda da qualidade de vida e do equilíbrio ecológico de espécies.  

Para desenvolver uma sociedade consciente e responsável, acerca da 

importância de um meio ambiente equilibrado, é preciso que ocorra a educação 

ambiental. Essa “deve chegar a todas as pessoas, em todas as faixas de idade, 

onde elas estiverem – dentro e fora das escolas, nas empresas, nas associações 

profissionais etc” (DIAS, 2004).  

O Turismo colabora para gerar impactos negativos, pois é uma atividade 

econômica e, como tal, utiliza recursos que, por conseguinte, afetam o entorno 

natural. É mister que a atividade turística contribua para um desenvolvimento 

ecologicamente sustentável tanto para a manutenção de cidades turísticas que 

têm na natureza o seu foco de atratividade como também para o bem estar e 

qualidade de vida dos seres vivos. 

 A cidade do Rio de Janeiro possui encantadoras belezas naturais e por 

causa disso é conhecida como “cidade maravilhosa”, tanto no Brasil quanto 

internacionalmente, atraindo vários turistas durante o ano todo. Logo, possui uma 

quantidade considerável de hotéis, principalmente na praia de Copacabana. 
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Qual é o papel da Hotelaria carioca quanto à responsabilidade ambiental e 

como os hotéis podem colaborar para a defesa do meio ambiente? Para buscar 

respostas para este problema de pesquisa procuramos discutir formas de 

minimizar os impactos negativos gerados pela atividade turística bem como 

analisar a capacidade dos emprendimentos hoteleiros da cidade do Rio de Janeiro 

na promoção do uso de mecanismos que viabilizem formas de educação 

ambiental aos seus hóspedes e funcionários. Especificamente, buscamos 

identificar se há, efetivamente, utilização de mecanismos para o desenvolvimento 

de práticas / ações ambientalmente responsáveis como também definir o que 

pode ser feito pela equipe gerencial dos Hotéis para agir na divulgação da 

educação ambiental. Para tanto, a metodologia utilizada foi a pesquisa de campo 

do tipo qualitativa, com aplicação de um questionário contendo 13 perguntas 

abertas. 

Propomos neste estudo uma avaliação das práticas ambientais adotadas 

pelos empreendimentos hoteleiros com o objetivo de verificar se os mesmos 

colaboram efetivamente com a sustentabilidade ambiental e se promovem a 

educação ambiental para seus hóspedes e funcionários. Isto porque acreditamos 

que seja uma questão de bom senso e ética empresarial investir na conservação 

do meio ambiente natural que está ameaçado. 

 O presente trabalho estrutura-se em seis capítulos. O capítulo 2 procura dar 

sustentação teórica ao que será abordado durante todo o trabalho. Este capítulo 

contextualiza os sistemas ambientais – natureza, biosfera, meio ambiente e 

ecossistema – e a integração humana nestes sistemas. São abordadas também a 

consciência ecológica e a emergência dos movimentos ambientalistas mundiais 

bem como o surgimento do movimento ambientalista brasileiro. Utilizamos autores 

que são referências nestes assuntos para melhor embasamento do que se 

pretende apresentar com este estudo. 

 No capítulo 3 apresentamos a atividade turística dentro de um contexto 

ecológico. Sendo que, primeiramente, procuramos abordar o contexto histórico do 

turismo, como também a relevância da atividade quanto fenômeno sociocultural e 

sua abrangência.  
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  No capítulo 4 objetivamos mostrar que a Hotelaria do RJ, tal como 

qualquer outra empresa, utiliza recursos naturais, afetando, assim, o meio 

ambiente natural negativamente. Desta forma, sugerimos que estes 

empreendimentos devam ter responsabilidades sociais e que promovam a 

educação ambiental em seus estabelecimentos. Também apresentamos o 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e o certificado ISO 14001 como formas de 

ações específicas do empresariado. 

 No capítulo 5 encontra-se a metodologia de pesquisa empregada na 

obtenção de informações acerca da existência de Responsabilidade Social na 

Hotelaria da cidade do Rio de Janeiro – quanto à promoção da educação 

ambiental aos hóspedes e funcionários. 

A síntese conclusiva é apresentada no capítulo 6 que encerra a estrutura 

textual do estudo realizado. 
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2 A ATUAÇÃO HUMANA NO MEIO AMBIENTE 
 
 
2.1 HOMO SAPIENS SAPIENS INTEGRADO À NATUREZA 
 
 

O homem, inserido no contexto planetário, não está só e nem é único – pelo 

contrário – é apenas um hóspede. Afinal, sabe-se que a natureza e tudo que está 

agregado a ela, ou seja, fauna e flora compõem este planeta há muito mais tempo. 

Todos os seres humanos fazem parte da grande comunidade dos seres 

vivos e, embora possuam a autonomia de sua existência, não são independentes 

em relação à natureza. As palavras de Goethe (ap. BONUS et al. 1992, p.3) 

demonstram precisão ao definir essa condição: “natureza: estamos cercados e 

enovelados por ela – incapazes de sair de dentro dela”. 

Consideramos a existência da relação homem e natureza como algo 

necessário e onipresente. Contudo, o ser humano subestima essa mesma 

natureza e considerou, por muito tempo, que seus recursos eram infinitos. Apesar 

dessa ultrapassada crença e da constatação real dos fatos, ainda há muitas 

agressões cometidas ao meio ambiente e o homem continua sendo o principal, se 

não o maior, agente causador de alterações nos ciclos ambientais. Segundo 

Vernier (1994), os seres humanos têm percebido a natureza como se esta 

possuísse um imenso poder depurador e regulador que lhe possibilitasse ‘digerir’ 

as agressões do homem. E também que as descobertas da ciência corrigirão os 

eventuais danos da ação humana. Assim, de acordo com Albert Schweitzer: “o 

mundo tornou-se perigoso, porque os homens aprenderam a dominar a natureza 

antes de dominarem a si mesmos” (PENSADOR, 2008). 

Para Silva e Schramm (1997), a discussão sobre a questão ambiental deve 

se dar a partir das relações e interpretações que se estabeleceram, 

historicamente, entre o ser humano e a natureza. Partindo desta consideração, 

acreditamos na pertinência e viabilidade da definição da concepção de natureza 

com base em quatro estágios históricos: o primeiro está na origem do pensamento 
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filosófico grego, em que encontramos a concepção de physis relacionada com o 

entendimento sobre os movimentos e processos da natureza; e que pode ser 

contrastada com uma compreensão mítica anterior, e com a prática da experiência 

(empirismo), que caracterizará os procedimentos considerados propriamente 

científicos. O segundo momento, iniciado também na Antiguidade Grega, diz 

respeito à teoria atomista sobre a constituição das coisas, que muito influenciou a 

concepção moderna de natureza. No terceiro momento, identifica-se o surgimento, 

na Idade Média, de uma compreensão ambígua da natureza, ao mesmo tempo 

criada por Deus e inabitada por ele. O quarto momento refere-se à consolidação 

do pensamento mecanicista, cujas influências se fazem sentir até o presente 

(GONÇALVES, 2006). 

Verificamos, então, que nos primórdios da história, havia um ser humano 

subjugado pela natureza, sendo o mundo natural por ele considerado um tanto 

imprevisível e difícil de domar. Entretanto, também encontramos um ser humano 

que se considera superior ao mundo natural, tencionando a domar e explorar a 

natureza. Para Renné Descartes (apud SILVA ; SCHRAMM, 1997, p. 46): 

 

[...] conhecendo a força e as ações do fogo, da água, do ar, dos astros, 
dos céus e de todos os outros corpos que nos cercam, tão distintamente 
como conhecemos os diversos misteres de nossos artifícios, poderíamos 
empregá-los da mesma maneira em todos os usos para os quais são 
próprios, e assim nos tornar como que senhores e possuidores da 
natureza. 

 

 
A natureza foi, ao longo do tempo, influenciada por muitos pensadores e 

culturas. A busca pelo entendimento do que somos, do que significa e constitui a 

nossa existência não é privilégio de algumas culturas e civilizações. Ao contrário, 

na maioria das culturas, inclusive entre as primitivas, a busca do entendimento 

sobre a natureza, sua importância e relação com os seres humanos se mescla 

com sua própria história e forma de organização social. Há uma interdependência: 

os índios, por exemplo, têm consciência da sua dependência – não apenas física, 

mas sobretudo cosmológica – em relação ao meio ambiente. Santos (2005) afirma 

que não é por acaso que, hoje, boa parte da biodiversidade do planeta existe em 
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territórios dos povos indígenas, para quem a natureza nunca foi apenas recurso 

natural, mas sim algo indissociável e necessário para a sociedade e o mundo 

porque vivem na natureza, diferentemente daquela visão que foi consagrada pela 

cosmologia moderna e ocidental. A partir daí, podemos constatar que existem 

determinadas culturas que possuem uma visão oposta sobre a natureza, 

considerando o próprio ser humano superior aos demais seres. 

A natureza corresponde a todos os seres que constituem o universo. É a 

força ativa que estabeleceu e conserva a ordem natural de tudo quanto existe 

(FERREIRA, 1988). 

Branco (1999) esclarece que a origem da palavra natureza vem do latim 

natura, que em suas raízes tinha o significado de ‘ação de fazer nascer’. 

Entendemos, assim, que a natureza colabora ativamente para gerar a VIDA.  

A natureza é uma complexa teia de relações entre as várias partes de um 

todo unificado. A ‘teia da vida’ é uma idéia antiga, que tem sido utilizada por 

poetas, filósofos e místicos ao longo do tempo para transmitir o sentido de 

entrelaçamento e de interdependência de todos os fenômenos (CAPRA,1996). 

De acordo com Odum (1985), um sistema ecológico, ou ecossistema, é 

qualquer unidade (biossistema) que abranja todos os organismos que funcionam 

em conjunto (a comunidade biótica) em uma dada área, interagindo com o 

ambiente físico de tal forma que um fluxo de energia produza estruturas bióticas 

claramente definidas e uma ciclagem de materiais entre as partes vivas e não-

vivas. 

 Um ecossistema, na visão de Ehrlich (1993), consiste do ambiente físico e 

de todos os organismos em uma determinada área, junto com a teia de interações 

desses organismos com aquele ambiente físico, e entre si. 

 Acreditamos que todos os seres humanos juntamente com suas atividades 

dependam dos ecossistemas terrestres. Estes são os mecanismos da natureza 

que mantém nossas vidas (EHRLICH, 1993). 

    Branco (1999) ressalta que ecossistema não é sinônimo de meio ambiente. 

Para ele, o meio ambiente inclui os elementos antrópico e tecnológico, enquanto 

que o ecossistema, com suas características homeostáticas de controle e de 
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evolução, não comporta o homem. Sendo assim, o meio ambiente ou ambiente 

ecológico pode ser definido como um conjunto de elementos e fatores 

indispensáveis à vida. 

Coimbra (1985) ap. (BRANCO, 1999) observa que o meio ambiente é o 

conjunto de elementos físico-químicos, ecossistemas naturais e sociais em que se 

insere o homem, individual e socialmente, num processo de interação que atenda 

ao desenvolvimento das atividades humanas, à preservação dos recursos naturais 

e das características essenciais do entorno, dentro de padrões de qualidade 

definidos. 

As ações humanas geram impactos no equilíbrio da natureza desde sua 

aparição na Terra há aproximadamente dois milhões de anos, sendo assim, os 

seres humanos têm influenciado o ambiente natural e têm sido por ele 

influenciados (CAPRA,1996). Desse modo, dentre todas as possíveis 

modificações causadas ao meio ambiente, a ação do homem é a única que possui 

um imenso poder desequilibrador. Podemos constatar a veracidade de tal 

afirmativa presenciando na realidade cotidiana escassez de recursos naturais e 

poluição constantes.  

Sabemos que o homem provoca amplas modificações de seu ambiente 

ecológico provavelmente desde que começou a usar o fogo. A agricultura 

intensiva, em certas regiões, levou ao esgotamento dos nutrientes minerais da 

terra e sua conseqüente esterilização (BRANCO; ROCHA, 1980). 

As atividades humanas podem ter conseqüências amplas e imprevisíveis. A 

complexidade da interação homem-natureza, segundo Ferry (1994) é de tal 

ordem, que torna impossível na maioria das vezes aferir as conseqüências das 

decisões humanas.  

Alguns seres humanos ignoram a relevância de preservar o meio ambiente 

para si mesmo e para gerações futuras. É evidente que há uma crise de 

insustentabilidade ecológica e que o indivíduo humano ainda não encontrou um 

equilíbrio em sua relação com a Terra. 
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Apresentamos abaixo uma tabela cujo objetivo é discriminar os principais 

conceitos relacionados aos sistemas ambientais. 

 

CONCEITOS RELACIONADOS AOS SISTEMAS AMBIENTAIS  
 

 
Natureza 
 

Todos os seres que constituem o universo, força ativa 
que estabeleceu e conserva a ordem natural de tudo 
quanto existe. 
 

 
 
 
Biosfera 
 

O maior sistema biológico e o que mais se aproxima da 
autosuficiência. 
Inclui todos os organismos vivos da Terra que interagem 
entre si e com o ambiente físico como um todo, a fim de 
manter um equilíbrio auto-ajustável. 
Região do planeta que contém todo o conjunto de seres 
vivos e na qual a vida é permanentemente possível. 
Divide-se em: litosfera, hidrosfera e atmosfera. 

 
 
 
 
 
Meio ambiente 

Conjunto de elementos físico-químicos, ecossistemas 
naturais e sociais em que se insere o homem, individual 
e socialmente, num processo de interação que atenda 
ao desenvolvimento das atividades humanas, à 
preservação dos recursos naturais e das características 
essenciais do entorno, dentro de padrões de qualidade 
definidos. 
É o conjunto de forças e condições que cercam e 
influenciam os seres vivos e as coisas em geral. Os 
constituintes do meio ambiente compreendem clima, 
iluminação, pressão, teor de oxigênio, condições de 
alimentação, modo de vida em sociedade e para o 
homem, educação, companhia, etc. 
 

 
 
Ecossistema 
 

Conjunto do ambiente físico e de todos os organismos 
em uma determinada área, junto com a teia de inter-
relações desses organismos com aquele ambiente físico 
e entre si. 
 

Tabela 1: Conceitos relacionados aos sistemas ambientais 
Fonte:  Elaboração própria com base em Branco; Rocha (1980), Ehrlich (1993), Ferreira (1988) e 
Odum (1985). 
 
 

De acordo com os conceitos explicitados na tabela 1, o homem, como ser 

vivo, pertence a todos os sistemas ambientais (natureza, biosfera, meio ambiente 

e ecossistema), podendo modificá-los positiva ou negativamente. Entretanto, a 

interferência do homem é, na maior parte  das  vezes, movidas por imperativos 

econômicos do que biológicos (CARVALHO, 2006). 
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As interdependências entre seres humanos e sistemais naturais são 

fundamentais, ou seja, sistemas ambientais e os sistemas humanos estão em 

constante interação. Apesar disso, ainda existe uma idéia predominante de que o 

ser humano possui um poder ilimitado sobre a natureza e que pode e deve 

dominá-la. 

A ambição material e do poder fizeram do homem um inimigo da natureza e 

de si mesmo. Assim, em nome do desenvolvimento, tem destruído reservas 

minerais e florestais, exterminado espécies animais, depredando a natureza, 

poluindo sua atmosfera, suas águas e seu solo, enfim, praticado inúmeras ações 

dilapidadoras cujas conseqüências já podem ser percebidas (BRANCO; ROCHA, 

1980). 

Segundo Balbino Leon (ap. BRANCO; ROCHA, 1980) é necessário adequar 

uma estratégia de comportamento humano ao ecossistema e não adequar os 

recursos naturais a essa estratégia, ou seja, é o ser humano dotado de 

racionalidade que tem de agir de maneira coerente e respeitosa perante aos 

recursos naturais disponíveis no meio ambiente. Portanto, ainda de acordo com 

Leon, é impossível planejar o meio ambiente sem planejar a sociedade.  

  No entanto, verificamos que em contrapartida a outros indivíduos, há 

determinados grupos humanos que desenvolveram - ou estão em processo de 

desenvolver - uma consciência ambiental e já despertaram para a necessidade de 

equilibrar as ações humanas.  

Vernier (1994, p.97) observa que se deve  

 

respeitar a vida e a biodiversidade formidável de nosso mundo além de 
qualquer consideração ética ou religiosa, pois é uma questão de 
sobrevivência. Dentre os motivos podemos destacar que a 
interdependência dos seres vivos é uma maravilha frágil e que nossa 
comida e colheitas dependem da biodiversidade. Muitos vegetais 
consumidos pelo homem ou pelos animais dependem da preservação de 
espécies. 

 

Portanto, urge ampliar e promover a importância da preservação ambiental 

e torna-se cada vez mais urgente a necessidade de colaborar para um despertar 
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ecológico e para a promoção da educação ambiental.  

 

 

2.2 A CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA E A EMERGÊNCIA DOS MOVIMENTOS 

AMBIENTALISTAS MUNDIAIS 

 

 

Na década de 1980, a dinâmica da ordem mundial foi profundamente 

marcada por duas tendências estruturais: a) a erosão dos Estados nacionais por 

parte do mercado mundial, incluído o enfraquecimento de ideologias e forças 

políticas estatistas diante das liberais – o mercado triunfou sobre o Estado no 

debate histórico sobre a alocação eficiente de recursos produtivos embora 

precisasse da complementação do Estado e das organizações da sociedade civil 

para que pudesse levar em conta valores de justiça social e proteção ambiental; b) 

a emergência ou intensificação dos problemas ambientais globais – aquecimento 

global, destruição da camada de ozônio, perda da biodiversidade, poluição do ar e 

das águas, perda do solo e desertificação, transporte de resíduos tóxicos entre 

outros (LEIS; VIDA,1995). 

 Dentro do contexto ambientalista encontramos o conceito de 

desenvolvimento sustentável que, segundo a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) da Organização das Nações Unidas 

(ONU), é aquele que atende às necessidades presentes sem comprometer a 

possibilidade de que as gerações futuras também as satisfaçam. 

 

Na década de 80 surge a concepção de desenvolvimento sustentável, 
fruto de intensos debates e críticas relacionadas ao modelo de 
crescimento econômico predominante até então. A definição mais 
empregada de desenvolvimento sustentável é “aquele que atende às 
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 
gerações futuras atenderem as suas próprias necessidade” (CONSELHO 
MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ap. RIBEIRO, 
2008, p. 112). 
 

. 
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A idéia deriva do conceito de ecodesenvolvimento, proposto nos anos 1970 

por Ignacy Sachs. Em 1973, na  primeira reunião do Prrograma das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, Maurice Strong empregou a expressão 

ecodesenvolvimento pela primeira vez, no entanto, não teve a preocupação de 

definir o conceito naquela ocasião (RIBEIRO, 2008). 

 Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD), presidida pela Primeira-Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, 

adotou o conceito de Desenvolvimento Sustentável em seu relatório Our Common 

Future (Nosso futuro comum), também conhecido como Relatório Brundtland 

(RIBEIRO, 2008). 

 O conceito foi definitivamente incorporado como um princípio, durante a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 

Cúpula da Terra de 1992 - Eco-92, no Rio de Janeiro. O Desenvolvimento 

Sustentável busca o equilíbrio entre proteção ambiental e desenvolvimento 

econômico e serviu como base para a formulação da Agenda 21 que fornece 

diretrizes para a construção de uma ponte entre o modelo de desenvolvimento 

vigente e o modelo sustentável. Nessa Conferência inúmeras necessidades foram 

destacadas (CROALL,1995 apud OMT), como por exemplo, “mudar as atitudes e 

ações da população para adotar a ética de vida sustentável”. Mais de 170 países 

se comprometeram, por ocasião da Conferência, a cumprir um abrangente 

conjunto de metas para a criação de um mundo, enfim, equilibrado. 

 Na Conferência Rio + 10, realizada em Johannesburg, 2002, conclui-se que 

o Desenvolvimento Sustentável somente é possível com justiça social e, portanto,  

é construído sobre os seguintes pilares interdependentes e mutuamente 

sustentadores: desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção 

ambiental (DIAS, 2004). 

 As definições existentes acerca da sustentabilidade de desenvolvimento 

são estabelecidas com objetivos diferentes, motivo pelo qual os conceitos e 

aplicação têm também alcances distintos e por conseguinte os indicadores 

necessários para seu seguimento variam de acordo com os interesses do grupo 

social que se apropria do discurso. 
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 No quesito proteção ambiental podemos assegurar que o desenvolvimento 

sustentável preconiza o uso racional e criterioso dos recursos, visando a uma 

melhor qualidade de vida para gerações atuais e futuras. Robert Allen o define 

como: “o desenvolvimento requerido para obter a satisfação duradoura das 

necessidades humanas e o crescimento (melhoria) da qualidade de vida” (ALLEN, 

1980 apud BELLIA, 1996, p.49). 

 As bases consensuais do desenvolvimento sustentável se referem ao ideal 

de harmonizar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental e estão 

expressas no já mencionado Relatório de Brundtland. Em seu sentido mais amplo, 

a estratégia do desenvolvimento sustentável visa promover a harmonia entre os 

seres humanos e entre a humanidade e a natureza.  

 Apesar da problemática da degradação ambiental ser real podemos dizer 

que um dos mais importantes avanços do século XX foi o despertar de uma 

consciência ambiental e da necessidade de encontrar um equilíbrio entre as ações 

humanas e a preservação do meio ambiente onde vivemos. Urge pôr em prática 

métodos eficientes de preservação e promover para um número maior de 

indivíduos a educação ambiental.  

O desenvolvimento sustentável necessita de uma sociedade cuja postura 

seja contrária ao consumo excessivo e à ação predatória frente aos recursos 

naturais.  

 

 

 2.3 O MOVIMENTO AMBIENTALISTA NO BRASIL 

 

Os primeiros antecedentes do ambientalismo no Brasil são de caráter 

preservacionista e remontam a 1958, data de criação da Fundação Brasileira para 

a Conservação da Natureza. Mas a escassa importância de seu desempenho no 

espaço público traz para os anos 70 o processo de constituição do ambientalismo 

brasileiro, quando começa a configuração de propostas provenientes tanto do 

Estado como da sociedade civil. A rigor, a emergência do ambientalismo no país 

não aparece como um fenômeno isolado, ainda que faça parte de um amplo 
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processo de mudanças políticas, econômicas e sociais (LEIS; VIDA in HOGAN et 

al, 1995). 

 As associações ambientalistas, entre as quais se destaca a Associação 

Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), fundada em Porto Alegre em 

1971, surgem diretamente influenciadas pelo movimento ambientalista norte-

americano e europeu. De acordo com Leis e Vida (in HOGAN et al, 1995), a 

influência dá-se fundamentalmente na adoção de um sistema de valores e na 

formulação de um programa: questionamento da civilização urbano-industrial 

pelos seus impactos devastadores sobre a natureza, promoção da ecologia como 

ciência da sobrevivência e de uma nova ética ecológica, combate à poluição 

causada por indústrias e à destruição das belezas paisagísticas causada por 

empreendimentos humanos, luta contra o uso exagerado da mecanização agrária 

e contra o uso indiscriminado de agrotóxicos, preservação da fauna e da flora 

nativas. Porém os problemas do crescimento populacional (estímulo ao 

planejamento familiar) e do uso conservacionista dos recursos naturais, duas 

questões pragmáticas que eram relevantes no ambientalismo internacional, não 

foram abordadas pelas associações ambientalistas brasileiras. 

 Na conferência de Estocolmo, em 1972, o governo brasileiro foi o principal 

organizador do bloco dos países em desenvolvimento que tinham uma posição de 

resistência ao reconhecimento da importância da problemática ambiental (sob o 

argumento de que a principal poluição era a miséria) e que se negava a 

reconhecer o problema da explosão demográfica. A partir daí, organismos 

financeiros internacionais começaram a pressionar o país a adotar leis mais 

restritivas contra a depredação ambiental. Tanto que, em 1973, cria-se a 

Secretaria Especial do Meio Ambiente com o objetivo de atenuar a imagem 

internacional negativa que o Brasil havia criado em Estocolmo. Desta forma, o 

Estado brasileiro define a problemática ambiental como controle de poluição e 

preservação de algumas amostras de ecossistemas naturais (LEIS; VIDA in 

HOGAN et al, 1995). 

Na década de 1980, há uma proliferação de associações ambientalistas no 

Sul e no Sudeste com alguma disseminação para as regiões Nordeste, Norte e 



 

 

21

Centro-Oeste. Durante grande parte da década o padrão de atuação continua 

baseado na denúncia da degradação ambiental.   Em janeiro de 1989, o governo 

cria o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA). Esse órgão federal é uma fusão do SUDEPE (pesca), do SUDHEVEA 

(borracha), da SEMA (meio ambiente) e do IBDF (desenvolvimento florestal) 

(AMBIENTE BRASIL, 2008). Sua criação implica uma reforma conceitual e 

organizacional na definição da problemática ambiental, e pela primeira vez 

associa-se a proteção ambiental com o uso conservacionista de alguns recursos 

naturais. 

 Por conseguinte, a progressiva disseminação da preocupação pública, 

interna e externa ao Brasil com a deterioração ambiental transforma o 

ambientalismo num movimento multissetorial e completo, na segunda metade da 

década de 80. Esse ambientalismo está constituído por cinco setores (os dois 

primeiros existentes previamente e os outros três a partir da metade da década de 

80 até início da década de 90):  

1º) As associações e os grupos comunitários ambientalistas; 

2º) As agências estatais de meio ambiente; 

3º) O socioambientalismo constituído por organizações não-governamentais e 

movimentos sociais que têm outros objetivos originais, mas incorporam a proteção 

ambiental como uma dimensão relevante de sua atuação; 

4º) Os grupos e instituições científicas que realizam pesquisas sobre a 

problemática ambiental; 

5º) um reduzido setor de gerentes e do empresariado que começa a pautar seus 

processos produtivos e investimentos pelo critério da sustentabilidade ambiental. 

 (LEIS; VIDA, 1995). 

 A partir da década de 80, o movimento ambientalista torna-se imperativo e 

cada vez maior nas rodas de discussões do governo, da sociedade e de 

empresários brasileiros. A ECO Rio-92 foi um grande marco para o País e também 

mundialmente e o termo Desenvolvimento Sustentável – surgido em 1987 – tende 

a ser obrigatório em todos os debates que se seguem pelo século XXI. 
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3 A ATIVIDADE TURÍSTICA EM UM CONTEXTO ECOLÓGICO 

 

3.1 TURISMO: CONTEXTO HISTÓRICO, FENÔMENO E ABRANGÊNCIA 

 

Embora a atividade turística organizada tenha tido início no meio do século 

XIX, com o inglês Thomas Cook, pode-se dizer que o turismo é uma atividade que 

já ocorria em diferentes fases da história porque deslocamentos cujas finalidades 

principais eram o ócio, descanso, cultura, saúde, negócios ou relações familiares 

existiam desde a Grécia antiga, por exemplo. 

Ao final do século XVI surge o costume de mandar os jovens aristocratas 

ingleses para fazerem um gran-tour ao final de seus estudos, com a finalidade de 

complementar sua formação e adquirir certas experiências. Era uma viagem de 

larga duração (entre três e cinco anos) que se fazia por distintos países europeus.  

A partir daí nascem palavras, como turismo, turista, etc (ANDRADE, 2000). 

Retornando ao século XIX, foi Thomas Cook que inaugurou a idéia do 

“pacote turístico” ao realizar  excursões ferroviárias dentro da Inglaterra de forma 

organizada, posteriormente estendendo seu negócio ao continente europeu. 

 

 

O advento das ferrovias no século XIX propiciou deslocamentos a distâncias 
maiores em períodos de tempos menores. Com isso, o turismo ganhou 
grande impulso. Na Inglaterra, desde 1830 já existiam linhas férreas que 
transportavam passageiros. Em 1841, Thomas Cook organizou uma viagem 
de trem para 570 passageiros entre as cidades de Leicester e Lougboroug, 
na inglaterra. A viagem foi um sucesso e a empresa de Thomas cook passou 
a organizar excursões para a parte continental da Europa e, posteriormente, 
até excursões para os Estados Unidos. A empresa prosperou e passou a ser 
considerada a primeira agência de Viagens do mundo.” (IGNARRA,1998, p.18) 

 
No entanto, pode-se dizer que o turismo é uma conquista do século XX. 

Tendo surgido da melhoria dos níveis de renda de uma parcela da população, da  

redução das jornadas de trabalho – que cria um aumento de tempo livre propício 

ao lazer – entre outras facilidades, como por exemplo: a ampliação das coberturas 

sociais como a aposentadoria. 
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  Entre 1950 e 1973 inicia-se a expressão “boom” turístico. O turismo 

internacional cresce a um ritmo superior ao de toda a sua história. Este 

desenvolvimento é conseqüência da nova ordem internacional, a estabilidade 

social e o desenvolvimento da cultura do ócio no mundo ocidental. Nesta época se 

começa a legislar sobre o setor (TURISMO EM FOCO, 2008) 

 A recuperação econômica, pós Segunda  Guerra Mundial, especialmente 

da Alemanha e do Japão, fez surgir uma classe média estável que começou a 

interessar-se por viagens (TURISMO EM FOCO, 2008).  

Com a recuperação elevando o nível de vida de setores mais importantes 

da população dos países ocidentais, surge a chamada sociedade do bem-estar, 

que uma vez tendo suas necessidades básicas sanadas, passa a buscar o 

atendimento de novas necessidades. Desta forma, surgem neste momento: 

formação educacional, o interesse por viajar e conhecer outras culturas. 

 Após a crise do Petróleo – década de 70 - o nível de vida volta a elevar-se 

e o turismo se converte no motor econômico de muitos países. Assim, nos anos 

80, se produz uma internacionalização muito marcante das grandes empresas 

hoteleiras e das operadoras (TURISMO EM FOCO, 2008). 

De  acordo com a Organização Mundial de Turismo (OMT, 2001), o turismo 

está fragmentado em subsetores, tais como hotelaria, transporte, alimentação. É 

um dos segmentos do setor terciário que mais empregam mão-de obra, pois as 

pessoas que viajam – turistas – exigem toda uma infra-estrutura e serviços para a 

sua recepção. 

A atividade turística é parte fundamental da agenda política de numerosos 

países. Estes devem desenvolver políticas públicas focadas na promoção, no 

planejamento e na sua comercialização como uma ferramenta do desenvolvimento 

econômico. Afinal, de acordo com Dias (2003, p.9):  

 

No final do século XX, o turismo converteu-se na atividade econômica mais 
importante do mundo, caracterizando-se por um crescimento espetacular. 
As projeções da Organização Mundial de Turismo para o ano 2010 é de 
mais de 1 bilhão de pessoas viajando entre países, número que sobe no 
ano de 2020 a 1,5 bilhão de viajantes internacionais. É o setor da 
economia que mais cresce na atualidade. 
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O turismo é um fenômeno atual extremamente significativo, pois engloba 

diversas atividades bem como um número relevante de indivíduos. Ele apresenta 

um incrível grau de abrangência e está envolvido com diversos aspectos do 

conhecimento humano, tais como: História, Geografia, Arte, Direito, 

Administração, Museologia, Ecologia etc. Enfim, é uma atividade é inteiramente 

multidisciplinar. 

Embora não haja uma definição única do que seja turismo, a OMT o define 

como uma atividade realizada por pessoas durante suas viagens e cuja 

permanência ocorra em lugares distintos dos que vivem, por um período de tempo 

inferior a um ano consecutivo, com fins de lazer, negócios e outros. 

As pessoas viajam porque sentem necessidade urgente de se desfazer 

temporariamente do peso do dia-a-dia, ou seja, da rotina de trabalho, moradia e 

até do lazer habitual. Assim,  

 

se não existisse o turismo, cúmplice da evasão, seria necessário construir 
clínicas e sanatórios, onde o ser humano se recuperasse do cansaço do 
cotidiano. O turismo como terapia da sociedade, como válvula que faz 
manter o funcionamento do mundo de todos os dias. Ele exerce um efeito 
estabilizador não apenas sobre os indivíduos, como também sobre toda a 
sociedade e a economia” (KRIPPENDORF, 1989, p.43). 

 

O homem ocupa o centro do fenômeno turístico. Por conseqüência, 

entendemos a atividade turística como um instrumento de transformação do meio 

e do indivíduo. De acordo com Ignarra (1998) a atividade humana vai apresentar 

elementos e impactos positivos e negativos. Sendo assim, os primeiros são 

aqueles que visam garantir a continuidade evolutiva do ser humano por meio da 

preservação, por exemplo, enquanto os segundos seriam os fatores de 

degradação do meio afetando tanto o meio natural, como o cultural e social.  

Na visão de Jafar Jafari (ap. BENI, 2007), o turismo é o estudo do homem 

longe de seu local de residência, da indústria que satisfaz suas necessidades, e 

dos impactos que ambos, ele e a indústria, geram sobre os ambientes físico, 

econômico e sociocultural da área receptora. A atividade turística é uma 

ferramenta de comunicação tanto social quanto cultural. 
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O ser humano a partir de suas necessidades faz do turismo um fenômeno 

sócio-cultural e econômico que pode ser desenvolvido de forma equilibrada e 

sustentável exercendo um papel fundamental na viabilização da preservação do 

meio ambiente.   

 

3.2 TURISMO E MEIO AMBIENTE 

 

É sabido que o meio ambiente está em constante mudança desde a sua 

origem, pois a própria natureza é dinâmica e está estruturada em ecossistemas e 

comunidades que se mantém numa contínua evolução. Essa evolução significa a 

transformação ou o desaparecimento de determinados indivíduos e espécies, ou 

seja, estamos em crise permanente. 

A natureza possui um estado primitivo original, contudo, o homem, desde 

seu surgimento na Terra, transformou essa natureza violando suas “regras 

naturais” e, ao modificá-la, acabou ocasionando crises ambientais. Podemos dizer 

que até a Revolução da Ciência, no século XVII, essas crises eram concentradas 

num determinado local e permitiam que houvesse uma reversão / recuperação do 

meio ambiente.  

No cristianismo, a supremacia da espécie humana recebe um tratamento 

relevante, resumida na semelhança que possui com Deus e na superioridade em 

relação a outros animais. Esta visão antropocêntrica passa a colocar a natureza 

como um bem à disposição do homem. No século XVII – no período conhecido 

como Iluminismo e/ou racionalismo – o cientificismo cartesiano reforça a natureza 

como um bem que está à disposição do homem e que este poderia modificar a 

natureza a seu bel-prazer (VICENTINO, 2002). 

Posteriormente, conforme observa Vicentino (2002), após a segunda 

metade do século XVIII, iniciou-se na Inglaterra a mecanização industrial.  Assim, 

a Revolução industrial implantou um processo de produção onde a natureza foi 

utilizada de maneira descontrolada e, vista como uma fonte de matéria-prima e 

energia inesgotável. Acreditava-se que o meio ambiente teria capacidade de 
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assimilar todas as agressões geradas pela industrialização.  

O crescimento econômico desordenado, de acordo com Dias (2003, p.29), 

“foi acompanhado de um processo jamais visto pela humanidade, pelo qual se 

utilizavam grandes quantidades de energia e de recursos naturais, que acabaram 

por configurar um quadro de degradação contínua do meio ambiente”. 

Na segunda metade do século XX, com a intensificação do crescimento 

econômico mundial, os problemas ambientais agravaram-se e começaram a 

aparecer com maior visibilidade (DIAS, 2003). A partir daí, pode-se dizer, então, 

que a ação humana sobre a natureza é significativa e após todos esses momentos 

de intenso antropocentrismo – o homem no centro de tudo – percebe-se a 

dimensão dos abusos cometidos contra o meio ambiente em favor do modelo 

econômico-produtivo vigente. É o princípio da conscientização humana para a 

magnitude da crise ambiental atual. 

Nenhuma sociedade sobrevive a um processo desenfreado de degradação 

do seu meio ambiente. Mencionamos anteriormente que as diversas agressões 

cometidas pelo ser humano, como os constantes desmatamentos de florestas, 

poluição do ar, rios e mares, uso indiscriminado de agrotóxicos entre outros 

provocam danos ao meio sendo também um atentado à VIDA não só da fauna e 

flora terrenas como também do próprio homem que pode reverter essa situação 

caótica, conseqüência direta das suas atitudes equivocadas, devastadoras e 

insustentáveis. 

Sabemos que o Turismo é uma atividade econômica e, como tal, utiliza 

recursos que, por conseguinte, afetam o entorno natural. Todavia, a preservação 

do meio ambiente é fundamental para garantir a sobrevivência da atividade 

turística e que, segundo o World Wide Fund for Nature (WTTC apud BELTRÃO, 

2001, p. 358), “o setor tem potencial para influenciar bilhões de clientes por ano e 

utilizar sua alavancagem para obter efeitos ambientais benéficos”. Por isso, é 

imperativo que ocorram mudanças de atitude por parte de todos os agentes 

envolvidos na atividade: empresas, autoridades, população local e 

visitantes/turistas.  
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Neste contexto, é preciso focar nas especificidades relativas à depredação 

ambiental. Não vemos sentido e muito menos lógica na quantidade de lixo 

desperdiçado, na poluição exagerada dos cursos hídricos, na utilização abusiva de 

agrotóxicos, nos hormônios aplicados e maus tratos infringidos aos animais, por 

exemplo. O homem da atualidade pode aprender a conviver com o seu meio, 

numa relação harmônica e equilibrada.  

     A atividade turística deve colaborar para a sustentabilidade ambiental. 

Primeiramente porque muitos produtos turísticos são a própria natureza da 

localidade e segundo – e não menos importante – porque a atividade , como outra 

qualquer, tem de ser movida  pela ética. Assim, é evidente que ter consciência 

ambiental e promovê-la é um dever dos agentes envolvidos na atividade, como 

por exemplo, a rede hoteleira de destinos turísticos.  

       Agressões ao meio ambiente, degradação da paisagem urbana, entre 

outros aspectos, passam a desagradar ao cliente, ao turista, que passa a evitar 

aquele sistema turístico (PETROCCHI, 2001). Contudo, a partir da 

conscientização pode-se iniciar o processo de rejuvenescimento do sistema 

turístico. Na prática, o desenvolvimento sustentável do turismo, tal como 

preconizado por Petrocchi (2001), pode ser alcançado trabalhando-se quatro 

áreas básicas: preservação / recuperação do meio ambiente; preservação / 

planejamento / recuperação do meio ambiente; capacitação profissional; 

conscientização da população.  

 Portanto, o meio ambiente necessita de ajuda urgente e a atividade turística 

– como prestadora de serviços – precisa ser uma aliada nessa luta crescente pela 

preservação ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28

 

 

4 HOTELARIA CARIOCA E MEIO AMBIENTE 

 

 

4.1 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA 

HOTELARIA NA CIDADE DO RJ 

 

A atividade turística, essencialmente uma prestadora de serviços, possui 

agentes envolvidos no seu desenvolvimento. Os hotéis, por exemplo, são 

empreendimentos privados fundamentais, pois oferecem aos turistas algo 

necessário: a hospedagem. A hotelaria, por sua vez, depende – principalmente – 

dos hóspedes (turistas) para viabilizar sua real necessidade de existir, ou seja, há 

uma interdependência. O hotel, segundo Janeiro (1991), é definido como sendo 

um estabelecimento que deverá fornecer um bom serviço de alojamento, de 

refeições, bar, tratamento de roupas, informações turísticas e de caráter geral. 

Na visão de Andrade (2000) é impossível satisfazer a natureza do homem 

sem atender às suas necessidades de proteção e repouso, de higiene e 

alimentação, de privacidade e de tranqüilidade, requisitos que formam os 

fundamentos teóricos e ideais de moradia ou residência. 

O turismo e a hotelaria como profissões vêm se destacando mundialmente 

na medida em que se transformam em uma atividade promissora com perspectiva 

de se expandir gradativamente em função do desenvolvimento da economia 

mundial (KANAANE; SEVERINO, 2006). 

A cidade do Rio de Janeiro, conhecida nacional e internacionalmente como 

“cidade maravilhosa”, apesar da história e cultura, tem o meio ambiente como 

principal atrativo turístico: praias, montanhas, áreas verdes entre outros. Portanto, 

além da pertinência, é uma questão de bom senso que a rede hoteleira invista na 

conservação do meio ambiente porque os recursos naturais constituem a base da 

manutenção das atividades do setor turístico.  
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Mencionamos, anteriormente, que o modelo de desenvolvimento 

sustentável preconiza que as necessidades humanas atuais sejam atendidas sem 

prescindir da preocupação com a integridade ambiental a fim de que as futuras 

gerações também tenham suas necessidades atendidas.  O aumento de produção 

e riqueza a qualquer custo é, pois, atualmente, um modelo falido (MATHEUS; 

MORAES; CAFFAGNI, 2005).  

 De acordo com Reigota (1994), a educação ambiental torna-se necessária 

diante da “barbárie” quem vem ocorrendo no planeta, de forma geral. O homem 

dificilmente se considera um elemento da natureza, ou seja, se posiciona como 

um ser à parte, um observador ou, simplesmente, explorador de seus recursos. No 

entanto, pela educação ambiental é possível compreender a importância da 

interdependência social, política e ecológica, tanto nas zonas urbanas como nas 

rurais, adquirindo novos conhecimentos e novas atitudes para a preservação do 

meio ambiente (DIAS, 1993). Verificamos que tanto Reigota (1994) quanto Dias 

(1993) preconizam a educação diante da problemática ambiental e 

compartilhamos desta posição porque por meio dela é possível alcançar um futuro 

mais harmonioso e equilibrado.   

Segundo Ricardo Young (Presidente da UniEthos e do Conselho 

Deliberativo do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social), embora a 

educação seja por princípio uma atribuição do Estado, a participação da iniciativa 

privada é extremamente desejável. E prossegue, “as empresas, um dos pólos 

mais dinâmicos e inovadores da sociedade, podem e devem contribuir com o 

desenvolvimento da educação em nosso país” (YOUNG, 2007, p. 46). A 

educação, pois, não depende somente das escolas e dos governos, mas também 

das empresas privadas, como por exemplo, as hoteleiras. 

A ideologia do processo educativo, como postula Enrique Leff, “é a mais 

importante para a formação das pessoas. Mas elas não se formam apenas na 

escola, nem dependem somente destas e dos governos, mas também de 

empresas privadas.” (LEFF, 2007, p.16).  

A crise ambiental é um problema de conhecimento. Por isso é 

imprescindível que se deva ensinar, informar e fornecer oportunidades para que 
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as pessoas se conscientizem acerca de um mundo novo e sustentável. Leff (2007) 

esclarece que é preciso que ocorra uma reorganização do processo educativo e 

investimentos na formação de cidadãos ecologicamente preparados para pensar e 

agir.  

Neste contexto, vemos que o Turismo desempenha um importante papel 

para promover a educação ambiental a fim de oferecer uma justa contribuição à 

implementação da sustentabilidade e, de acordo com o primeiro parágrafo do 

artigo terceiro do Código de Ética Mundial para o Turismo: 

 
Todos os agentes de desenvolvimento turístico têm o dever de proteger o 
meio ambiente e os recursos naturais, com perspectiva de um 
crescimento econômico constante e sustentável, que seja capaz de 
satisfazer eqüitativamente as necessidades e aspirações das gerações 
presentes e futuras (CÒDIGO DE ÈTICA DO TURISMO, 2008)  
 
 

A Ecologia e a economia, incluindo o turismo, estão cada vez mais 

integrados em uma rede de causas e efeitos (BELTRÃO, 2001).  

No capítulo segundo do presente trabalho, durante a abordagem da 

emergência do ambientalismo multissetorial, ressaltou-se que o setor dos gerentes 

e do empresariado ainda era relativamente pequeno comparado aos outros 

setores no quesito proteção ambiental. No entanto, em 1991, é fundada a 

Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, reunindo empresas que 

pretendiam pautar suas atuações pelo critério da sustentabilidade (LEIS; VIDA, 

1995). As empresas começaram então, a agir com responsabilidade social e 

ambiental a partir dos anos 90. 

O ambientalismo empresarial pode ser inicialmente definido como a 

incorporação da sustentabilidade ambiental às atividades econômicas, processos 

produtivos e de investimentos por parte de empresários e gerentes de instituições 

empresariais (BOEIRA, 1998 apud GOMES, 2007). 

Os hotéis – como empresas privadas – possuem responsabilidade com a 

sociedade e devem incentivar a promoção da educação ambiental, estimulando o 

pensamento verde / ecológico aos seus hóspedes e funcionários. Seguindo o 

conceito de Schmidheiny et al. (2002 apud GOMES, 2007), é preciso fomentar o 

comprometimento das empresas em relação à preservação ambiental com a idéia 
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da eco-eficiência –  utilizar menos recursos  e  gerar menos resíduos –  denotando 

a marcha  inicial rumo a um padrão econômico  realmente sustentável. 

É imperativo mencionar que preservar o meio ambiente é responsabilidade 

de todos os cidadãos e que toda atitude que vise minimizar os danos causados à 

natureza é essencial. O simples ato de não jogar lixo nas ruas, rios e praias faz 

uma diferença considerável, por exemplo. O não despertar de uma consciência 

ambiental acarretará danos à sociedade como um todo e perdas para os destinos 

turísticos que tem a natureza como principal produto. 

Segundo o que preconiza o artigo 225 da Constituição do Brasil 
 
 

Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo para as 
presentes e futuras gerações. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

 

 

 Sabemos que os hotéis usam recursos naturais e, ao utilizá-los, provocam 

sua redução, representando significativo impacto ambiental. Estes impactos são 

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. Assim, conscientes da variedade e dimensão dos 

impactos causados por essa atividade, defendemos uma visão empresarial que 

seja pautada pela ética a fim de minimizar os danos causados ao meio ambiente 

porque os impactos afetam diretamente seu próprio segmento e, indiretamente, 

todo um ecossistema.  

 Para que a hotelaria possa se tornar um setor responsável pelos impactos 

gerados, propomos a adoção da responsabilidade social como uma estratégia de 

negócio. Segundo Kanaane e Severino (2006) essa responsabilidade é um 

indicador chave de eficácia e excelência organizacional. Cremos, porém, que as 

iniciativas “pró – natureza” devam ocorrer naturalmente, sem depender de 

políticas públicas ou da concessão de incentivos ao setor. Concebe-se que os 

empresários do século XXI, ao assumirem o compromisso frente ao 
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comportamento ético, devem refletir sobre o sentimento de suas ações 

profissionais, não bastando apenas cumprir a legislação (KANAANE; SEVERINO, 

2006). Afinal, são empresas privadas e devem possuir iniciativas próprias. O fato 

de muitas vezes o empresariado ficar esperando que o governo tome iniciativas ou 

crie políticas de incentivo, é uma atitude muito branda, ou melhor, passiva. Por 

outro lado, quando há ação própria notamos competência e ética empresarial. 

Desta forma, a utilização de um sistema de gestão ambiental nos hotéis surge 

como uma justa contribuição à implementação da sustentabilidade ambiental. 

São ações possíveis (MCINTYRE apud OMT, 2001, p.251): 

 

• Tratar dos resíduos sólidos e líquidos; 
• Realizar práticas de Marketing Verde; 
• Adotar técnicas eficientes de energia; 
• Proporcionar um guia ou informações aos turistas, com a 

finalidade de orientá-los para um comportamento responsável; 
• Incorporar valores meio ambientais nos processos de decisão 

empresarial; 
• Gerar auditorias meio ambientais próprias. 

 

O turismo, chamado de “indústria renovável” é preferível às “indústrias com 

chaminés” tradicionais, da era manufatureira. No entanto, ele pode engendrar 

suas próprias formas de degradação do meio ambiente e da sociedade, a menos 

que seja cuidadosamente planejado e gerenciado (BELTRÃO, 2001).  

A cidade do Rio de Janeiro possui inúmeros atrativos naturais e estes são o 

motivo principal de atratividade. Diante das considerações e abordagens 

pertinentes relacionadas à necessidade da preservação ambiental, é preciso que a 

hotelaria da cidade siga normas coerentes em prol do meio ambiente e que 

promova a educação ambiental, dentro de seus empreendimentos, aos seus 

hóspedes e funcionários por meio de orientações adequadas. Essas práticas 

ambientais sustentáveis são justas e necessárias não só para a cidade, mas 

também para o Planeta Terra como um todo. 
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4.2 O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) E A ISO 14001 COMO 

FORMAS DE AÇÕES ESPECÍFICAS DO EMPRESARIADO 

 

4.2.1 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - SGA 

 

A hotelaria deve incentivar a preservação e adaptar-se a um modelo de 

sistema de gestão ambiental (SGA) a fim de minimizar os efeitos nocivos ao 

ambiente causados pelas suas atividades. A SGA representa parte fundamental 

para a habilidade de uma organização empresarial / industrial em antecipar e 

respeitar as expectativas de exercício ambiental e garantir uma concordância 

ininterrupta com as exigências nacionais e internacionais. Sendo assim, os 

administradores que implementam o SGA, em suas empresas, devem respeitar, 

no mínimo, os seguintes fundamentos: 

 
• reconhecer que o gerenciamento ambiental está entre as prioridades      

mais altas das empresas; 
• estabelecer  e manter as comunicações com partes interessadas 

(internas e externas); 
• determinar os requisitos legais e os aspectos ambientais associados com 

as atividades, produtos e serviços da organização; 
• desenvolver o gerenciamento e o comprometimento dos funcionários com 

a proteção do meio ambiente, com clara designação de responsabilidade; 
• estimular o planejamento ambiental através do ciclo de vida do produto e 

do processo de produção; 
• estabelecer um método gerencial disciplinado para atingir determinados 

níveis de desempenho; 
• providenciar recursos adequados e suficientes – incluindo treinamento – 

para realizar os níveis-alvo de desempenho numa base contínua; 
• avaliar o desempenho ambiental em relação às políticas, objetivos e 

alvos adequados, e procurar melhorar onde necessário; 
• estabelecer um processo de melhoria para revisar e auditar o SGA e 

identificar oportunidades para melhorar o sistema e o desempenho ambiental 
resultante; 

• estimular terceiros e fornecedores a estabelecerem um  SGA. 
 (GOMES, 2007, p. 27). 

 

 Segundo Donaire (1999 apud GOMES, 2007) deve-se ter em mente os 

princípios, conceitos e metas do SGA, a fim de que se pratique a inclusão da 

problemática ambiental no cotidiano, tal como nos processos de decisões. 
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Corroboramos com tal afirmativa, afinal, é preciso que ocorram ações concretas 

em prol da sustentabilidade ambiental e, os hotéis, representam um papel 

fundamental tanto para o turismo quanto para o planeta na sua condição de 

empresa ecologicamente responsável. 

 

4.2.2 Norma ISO 14001 

 

A International Organization for Standardization (ISO) é uma federação 

mundial não-governamental fundada em 1947, com sede em Genebra, Suíça. 

Conta com a participação de 158 países e seu objetivo é propor normas e padrões 

relativos a medidas, procedimentos, materiais e seu uso, praticamente em todos 

os setores de atividades. Os trabalhos da ISO resultam em acordos internacionais 

que são publicados como Normas Internacionais. O Brasil participa da ISO através 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (WIKIPEDIA, 2008). 

 Como tentativa de solucionar o impasse ecológico surge a ISO 14001. Essa 

norma foi emitida pela ISO especificando os requisitos para implantação, 

manutenção, auditoria e melhoria contínua do SGA. A ABNT adotou essa norma 

como norma brasileira, dando-lhe o nome NBR ISO 14001. O certificado ISO 

14001 é específico para o Sistema de Gerenciamento Ambiental. A obtenção 

desse certificado indica que a empresa adotou um conjunto de procedimentos 

para evitar danos ao meio ambiente em seu processo produtivo visando à 

melhoria continua do desempenho ambiental, controlando insumos e matérias-

prima que representem desperdícios de recursos naturais. 

Certificar um Sistema de Gestão Ambiental significa comprovar junto ao 

mercado e a sociedade que a organização adota um conjunto de práticas 

destinadas a minimizar impactos que imponham riscos à preservação da 

biodiversidade.  

Cabe à empresa seguir as seguintes exigências para obter o certificado ISO 

14001 (tabela 2) 

 

Política ambiental  A direção da empresa deve elaborar uma Política 
Ambiental que represente seus produtos e serviços, 
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que seja divulgada entre os funcionários e a 
comunidade. E que a direção demonstre que está 
comprometida com o cumprimento dessa política. 
Deve obter o cumprimento legal e buscar o 
melhoramento contínuo do desempenho ambiental da 
empresa. 

 

Aspectos ambientais 

 

A organização precisa ter procedimentos que 
permitam identificar, conhecer, administrar e controlar 
os resíduos que ela gera durante o processamento e 
uso do produto: emissões atmosféricas, efluentes 
líquidos e resíduos sólidos. 

 

 

Exigências legais 

 

A empresa deve desenvolver uma sistemática para 
obter e ter acesso a todas as exigências legais 
pertinentes a sua atividade. Essas exigências devem 
ficar claras à direção da empresa. 
Os funcionários devem conhecer quais são essas 
exigências e quais as documentações necessárias 
para seu cumprimento. 

 

 

Objetivos e metas 

 

A empresa deve definir objetivos e metas que estejam 
alinhados com o cumprimento da política ambiental 
que foi definida. 
Esses objetivos e metas devem refletir os aspectos 
ambientais, os resíduos gerados e seus impactos no 
meio ambiente. Também deve considerar exigências 
legais e outros aspectos inerentes ao próprio negócio. 
 

 

 

 

Programa de gestão 
ambiental 

 

A organização deve ter um programa estruturado com 
responsáveis pela coordenação e implementação de 
ações que cumpram o que foi estabelecido na política 
ambiental e as exigências legais, que atinjam os 
objetivos e metas e que contemplem o 
desenvolvimento de novos produtos e novos 
processos. 
Este programa deve, inclusive, prever ações 
contingências, associadas aos riscos envolvidos e aos 
respectivos planos emergenciais. 

 
 
 
Estrutura organizacional 

e responsabilidade 
 

O Programa de Gestão Ambiental deve integrar as 
funções dos funcionários da empresa, pela descrição 
de cargos e funções relativas à questão ambiental. 
A empresa deve possuir um organograma que 
demonstre que suas inter - relações estão bem 
definidas e comunicadas em toda a empresa. Deve 
definir um ou mais profissionais para que seja o 
representante dos assuntos específicos da Gestão 
Ambiental. 

 

 

 

Conscientização e 

O programa de Gestão Ambiental deve prover 
treinamento aos funcionários com atribuições na área 
ambiental, para que estejam conscientes da 
importância do cumprimento da política e objetivos do 
Meio Ambiente, das exigências legais e de outras 
definidas pela empresa. 
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treinamento  
 

O treinamento também deve levar em consideração 
todos os impactos ambientais reais ou potenciais 
associados as suas atividades de trabalho. 

 

Comunicação 

 

A empresa deve possuir uma sistemática para enviar e 
receber comunicados relativos às questões ambientais 
para seus funcionários e a comunidade. 

 
Documentação do 
Sistema de Gestão 

Ambiental 
 

A empresa precisa ter um Manual do Sistema de 
Gerenciamento Ambiental que contenha as exigências 
ambientais da empresa.  

 

 

Controle de documentos 

 

A empresa deve manter um sistema bem parecido 
com o controle de documentos da ISO 9000, ou seja, 
procedimentos para que todos os documentos sejam 
controlados e assinados pelos responsáveis, com 
acesso fácil aos interessados, para manter 
atualizados, identificados, legíveis e armazenados 
adequadamente. Os documentos obsoletos também 
devem ser retirados do local para evitar uso indevido. 

 

Controle operacional 

 

A organização precisa ter procedimentos para fazer 
inspeções e o controle dos aspectos ambientais, 
inclusive procedimentos para a manutenção e 
calibração dos equipamentos que fazem esses 
controles. 
 

Tabela 2:  Requisitos necessários à obtenção do certificado ISO 14001 
Fonte:  Elaboração própria a partir de Informações colhidas junto à ABNT.1  

 

A adoção de um Sistema de Gestão Ambiental em consonância com a 

norma ISO 14001 representa uma importante etapa para a organização hoteleira, 

principalmente porque passa a ser vantagem competitiva em um mercado onde as 

organizações apenas atuam nos limites das conformidades de Leis Ambientais. 

A implementação de um SGA na hotelaria oferece significativa contribuição 

para um meio ecológico sustentável porque é possível solucionar danos 

ambientais e minimizar os impactos gerados pelo empreendimento. 

  

 

                                                 
1 Disponível em: www.sfiec.org.br/iel/bolsaderesiduos/Artigos/ISO%2014000.pdf   Acesso em 15 

de maio de 2008. 
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5 PESQUISA DE CAMPO 

 

 A fim de obter informações acerca da Responsabilidade Social da Hotelaria 

da cidade do Rio de Janeiro - na promoção da educação ambiental aos hóspedes 

e funcionários - foi realizada uma pesquisa do tipo qualitativa, com a utilização de 

um questionário, contendo 13 perguntas, respondido pelos recepcionistas e/ou 

gerentes dos Hotéis selecionados, sem preocupação de quantificar a informação 

obtida.  

A preocupação básica da presente investigação foi descobrir se alguma 

Rede Hoteleira ou Hotel segue a Norma ISO 14001 e um Sistema de Gestão 

Ambiental, e caso não o fizessem, objetivou-se descobrir se há pelo menos 

alguma política ambiental. 

Os Hotéis selecionados foram: 

Íbis e Sofitel (Rede Accor); 

Guanabara Palace e Miramar Palace (Rede Windsor); 

Novo Mundo; 

Sol Ipanema (Rede Best Western); 

Fasano; 

Arpoador Inn; 

Cristal Palace; 

Copacabana Praia Hotel; 

Orla Copacabana Hotel; 

Golden Tulip – Regente; 

Califórnia Othon Classic; 

Rio Othon Palace; 

Pestana Rio Atlântica. 
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A tabela 3 apresenta os pesquisados segundo o número de estrelas. 

 

                      Categoria  
          Hotéis 

 
3 estrelas 

 
4 estrelas 

 
5 estrelas 

Íbis X   

Arpoador Inn X   

Cristal Palace X   

Guanabara Palace  X  

Miramar Palace  X  

Novo mundo  X  

Sol Ipanema  X  

Copacabana Praia 
Hotel 

 X  

Orla Copacabana 
Hotel 

 X  

Golden Tulip – 
Regente 

 X  

Califórnia Othon 
Classic 

 X  

Sofitel   X 

Fasano   X 

Pestana Rio Atlântica   X 

Rio Othon Palace   X 
Tabela 3:  Classificação dos Hotéis Pesquisados 
Fonte:  Elaboração própria 

 
       A divisão dos Hotéis por localização encontra-se na tabela 4. 

 

             Bairros 
 
Hotéis 

Centro  Flamengo   Copacabana  Arpoador  Ipanema  

Íbis X     

Arpoador Inn    X  

Cristal Palace   X   

Guanabara 
Palace 

X     

Miramar Palace   X   

Novo mundo  X    
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Sol Ipanema     X 

Copacabana 
Praia Hotel 

  X   

Orla 
Copacabana 
Hotel 

  X   

Golden Tulip – 
Regente 

  X   

Califórnia Othon 
Classic 

  X   

Sofitel   X   

Fasano     X 

Pestana Rio 
Atlântica 

  X   

Rio Othon 
Palace 

  X   

Tabela 4:  Localização dos hóteis pesquisados 
Fonte:  Elaboração própria 

 

A adoção ou não de práticas de política ambiental por parte dos hotéis 

investigados encontra-se na tabela 5. 

 

Hotéis  SGA / ISO 14001 Adoção a A lguma 
Prática de Política 

Ambiental 

Ausência de 
Prática de Política 

Ambiental 
Íbis               X   
Arpoador Inn               X  
Cristal Palace                 X 
Guanabara 
Palace 

              X  

Miramar Palace               X  
Novo mundo                X 
Sol Ipanema               X  
Copacabana 
Praia Hotel 

                X 

Orla 
Copacabana 
Hotel 

               X  

Golden Tulip – 
Regente 

               X  

Califórnia Othon 
Classic 

               X  

Sofitel               X   
Fasano                X  
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Pestana Rio 
Atlântica 

               X 
 

 

Rio Othon 
Palace 

               X  

Tabela 5:  Adoção dos hotéis pesquisados às práticas de política ambiental 
Fonte:  Elaboração própria 

 

  Apenas os Hotéis Ibis e Sofitel – Rede Accor – possuem a Norma ISO 

14001 e, portanto, um Sistema de Gestão Ambiental.  

 Todos os hotéis da Rede Accor fazem parte do Programa “Earth Guest” de 

desenvolvimento sustentável o qual preconiza iniciativas em favor do meio 

ambiente e do desenvolvimento social local. O Programa Mundial “Earth Guest” foi 

lançado em 2006 sob o lema “As Guests of the Earth, we welcome the World” 

(ACCOR HOTELS, 2008). 

 A Carta Ambiental dos hotéis Accor, considerada um dos pilares do 

programa Earth Guest, indica ações para a redução, em ritmo acelerado, dos 

impactos ambientais da operação hoteleira, por meio de políticas de proteção ao 

meio ambiente. O documento apresenta 65 ações relacionadas à Informação e 

Sensibilização, Energia, Água, Águas Residuais, Resíduos, Camada de Ozônio, 

Biodiversidade, Compras Ecológicas e Certificação. Em 2007, as unidades 

hoteleiras da América do Sul, por exemplo, promoveram a reciclagem de 507,5 

toneladas de lixo (papéis, vidros e latas), o dobro do que se reciclou em 2006, e 

conquistaram uma economia de 944.748 Kwh no ano (ACCOR HOTELS, 2008). 

 Nos hotéis Accor visitados – Ibis e Sofitel – foi possível perceber que os 

funcionários têm livre acesso à carta ambiental e que são orientados a segui-la. 

Por sua vez, os hóspedes, além das informações ambientais encontradas nas 

Unidades habitacionais e outras dependências, são estimulados a não hesitar em 

solicitar a carta ambiental. 

 Por causa da carta ambiental e da certificação ISO podemos confirmar que 

os Hotéis entrevistados e todos os outros que pertencem a Rede Accor seguem 

práticas ambientais sustentáveis a fim de minimizar os danos gerados pela 

atividade hoteleira.  

 Além das perguntas mais básicas, tais como existência de coleta seletiva, 

uso de papel reciclado, informativos nas Unidades Habitacionais, ocorrência de 
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auditorias ambientais, entre outros, procurou-se saber se os hotéis priorizam 

fornecedores de produtos orgânicos. Descobriu-se que esta prática não é habitual. 

No entanto, não menos pertinente, constatou-se que há preferência pelo consumo 

de produtos locais e da estação. 

 Foi possível constatar que além das ações preconizadas pela Carta, o Hotel 

Ibis adotou uma tartaruga – marinha do Projeto TAMAR, em 21 de abril de 2007, 

recebendo o nome de Tortuguíbis. 

 Dos outros 13 hotéis selecionados para a pesquisa verificou-se que 

nenhum possui a certificação ISO, sendo que 10 seguem alguma política 

ambiental interna e três (Cristal Palace, Copacabana Praia Hotel e Novo Mundo) 

não possuem prática sustentável.  

 Nos 10 hotéis que seguem existe alguma prática ambiental, a saber: 

• Guanabara  Palace e Miramar Palace (Rede Windsor) 

 Baseando-se nas respostas de um dos recepcionistas do Guanabara 

Palace foi possível observar que há alguns informativos referentes ao uso racional 

de recursos naturais fixados no refeitório, no mural dos funcionários e nas Uh´s. O 

mesmo funcionário não soube responder se ocorrem auditorias ambientais, mas 

confirmou que há coleta seletiva, que o óleo utilizado em fritura é doado para 

alguma instituição, que utilizam papel reciclado e/ou ecoeficiente, que há medidas 

de economia de luz (elevadores são desligados à noite, há sensores nas luzes 

para que as mesmas desliguem sozinhas, por exemplo), computadores em modo 

“standby”, preferência a produtos locais e da estação – não orgânicos – e que há 

informativos nas Uh´s.  

No hotel Miramar Palace, pertencente à mesma rede hoteleira do 

Gauanabara, as mesmas perguntas foram feitas, no entanto, o recepcionista não 

soube respondê-las e solicitou que fosse enviado um correio eletrônico ao Sr 

William Rodrigues, gerente geral. Os questionamentos foram enviados e a 

resposta obtida segue abaixo: 

 

 Atendendo a seus questionamentos esclareço que o Miramar Palace Hotel não 

possui certificados de Iso 14001 ou semelhantes e nem auditorias ambientais. 
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Todavia, embora não tenhamos como fazer uma coleta seletiva de lixo (Não há 

espaço para armazenar), temos a preocupação de economia de água e 

estendemos tal preocupação aos nossos clientes.Estou anexando um das 

ferramentas que utilizamos no interior do banheiro dos quartos.  

 

• Orla Copacabana Hotel 

 O Gerente deste hotel afirmou que há coleta seletiva, informativos nas 

UH´s,  uso de gás natural como substituto de parte do sistema elétrico, 

aproveitamento do calor do meio para aquecimento de água (o calor é puxado  

enquanto o ar frio é liberado para fora), preferência de produtos locais  e da  

estação, reuniões que pautam a importância da sustentabilidade ecológica e que 

todos os formulários serão em papel reciclado a partir do mês de junho. 

• Golden Tulip – Regente 

 Apesar dos funcionários não serem informados da  importância de práticas  

ecologicamente sustentáveis, de não ocorrerem auditorias ambientais e de não 

usarem papel reciclado (apenas reutilização), há coleta seletiva, o óleo utilizado 

em fritura é doado para uma instituição, há medidas  de economia de água 

(torneira programada) e luz, preferência  ao consumo de produtos locais e da 

estação e informativos  nas Uh´s. 

• Rio Othon Palace e California Othon Classic (Rede Othon) 

 No Rio Othon Palace há coleta seletiva, informativos nas Uh´s e há 

preferência por produtos da estação e locais. No entanto, não foi possível obter 

maiores informações porque o recepcionista não soube responder. 

 No California Othon Classic o recepcionista apenas assegurou que há 

coleta seletiva, mas que a Rede possui projetos de sustentabilidade ambiental. No 

entanto, não foi possível constatar tal fato porque ao entrar em contato com a 

gerência de ambos os hotéis não foi obtida resposta e na página eletrônica 

inexiste informação a respeito deste assunto.   

 

• Pestana Rio Atlântica 

 Há coleta seletiva, informativos visíveis nos sanitários para que hóspedes e 
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funcionários sejam orientados sobre a importância do uso racional de água, 

preferência pelos produtos da estação e locais e Uh´s com informativos. 

• Arpoador Inn 

 Há coleta seletiva e às vezes se utiliza papel reciclado. 

• Fasano 

 Há coleta seletiva. O hotel possui um projeto de implementar  uma cartilha 

ambiental interna. 

• Sol Ipanema (Rede Best Western) 

 Há coleta seletiva, auditorias ambientais, o óleo utilizado em fritura é doado 

para a empresa J.W. Dias óleo queimado L.T.D.A. Aproximadamente uns 30% dos 

papéis utilizados são reciclados, há medidas de economia de energia elétrica, de 

água e materiais de consumo, o computador fica em modelo stand by, é dado 

preferência aos produtos locais e da estação.  

Com relação aos três hotéis que não possuem prática sustentável, temos: 

• Cristal Palace 

 Não há prática, nem coleta seletiva. O lixo é levado pela prefeitura mesmo. 

• Copacabana Praia Hotel 

 O recepcionista afirmou que não ocorre coleta seletiva, nem há informativos 

para hóspedes. Admitiu que existe baixa consciência ambiental e que ações e 

orientações acerca da importância da existência de práticas ambientalmente 

sustentáveis devem partir de seus superiores. Fato que não procede. 

• Novo Mundo 

 Foi possível constatar que as práticas sustentáveis ocorrem de maneira 

indireta porque, primeiramente, é pensado nos benefícios econômicos e não 

ambientais, tais como: reutilização de papéis e medidas econômicas de luz.  

 Segundo o recepcionista entrevistado, parte de cada funcionário agir 

ecologicamente – ele mesmo possui seu nome num copo plástico, utilizando-o 

sempre a fim de evitar jogar no lixo mais um pedaço de plástico - e que nunca 

recebeu informativos ambientais de seus superiores.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Um meio ambiente natural equilibrado e preservado é necessário para o 

bem-estar e qualidade de vida de todos os seres vivos. É possível modificar este 

cenário preocupante de degradação por meio de um processo de educação 

ambiental e pela adoção de práticas ecologicamente sustentáveis. 

 As empresas desempenham um papel fundamental na sociedade e devem 

ser protagonistas em ações que visem minimizar os impactos negativos causados 

pelas mesmas. 

 Neste trabalho foi utilizada uma metodologia que procurou identificar se os 

empreendimentos hoteleiros selecionados possuem alguma política ambiental. 

Com base nos dados coletados constatamos que, dentre os 15 hotéis 

selecionados para a pesquisa, apenas dois seguem um Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA). 

 Identificamos que há outros empreendimentos que seguem algum tipo de 

ação ambiental, no entanto, essas práticas – apesar de contribuírem com a 

minimização de impactos - não são suficientes.  Acreditamos que é totalmente 

viável que elas possam implementar um SGA, principalmente os Hotéis de  

categoria cinco estrelas.  

 Aos Hotéis que possuem algum tipo de política ambiental - mas que não 

possuem um SGA bem como o certificado ISO 14001 – tomamos a liberdade de 

sugerir que haja um maior comprometimento em atuar dentro de uma lógica de 

sustentabilidade do meio ambiente natural.  

 Propomos que além de práticas sustentáveis ocorram auditorias ambientes 

freqüentes, pois a educação ambiental é um processo contínuo e permanente. 

Além disso, também defendemos a promoção do treinamento de pessoal. O 

treinamento é um dos instrumentos mais importantes para desenvolver recursos 

humanos e facilitar a transição para um mundo mais sustentável.  

 Sugere-se que as considerações acerca da importância da preservação de 
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um meio ambiente natural preservado e equilibrado sejam integradas a todos os 

níveis administrativos e a todos os níveis funcionais do empreendimento.  

 A elaboração de uma cartilha ambiental interna, acessível aos hóspedes e 

funcionários, poderia ser uma ferramenta útil no processo de sensibilização e 

informação a respeito de práticas ambientalistas passives de adoção. 

 A conscientização ambiental para hotéis é um processo necessário. Como 

empresas, eles possuem responsabilidades sociais. Obter o certificado ISO 14001 

deva ser uma prioridade dos Hotéis, principalmente, os de alto luxo. Quanto aos 

Hotéis de categorias inferiores, é preciso que seja feito o possível para que 

mudanças de hábitos ocorram, tais como: preferência para papéis reciclados ou 

ecoeficientes, treinamento de pessoal, elaboração de uma cartilha ambiental 

interna, auditorias ambientais entre outras medidas cabíveis.  

 Esperamos que este presente trabalho seja o começo para projetos futuros 

que vislumbram identificar de que maneira os empreendimentos hoteleiros da 

cidade do Rio de Janeiro estão promovendo a educação ambiental e colaborando 

para o desenvolvimento sustentável. Assunto, esse, tão atual e pertinente. 
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ANEXO A 

 

QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA DE CAMPO 

 

1) Este empreendimento hoteleiro possui um Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA), bem como o Certificado ISO 14001? 

2) Caso a resposta anterior for NÃO, há alguma política ambiental? 

3) Neste Hotel há preocupação em informar, conscientizar e/ou orientar 

hóspedes e funcionários acerca da importância da preservação dos 

recursos naturais? 

4) Há auditorias ambientais? 

5) Ocorre coleta seletiva? 

6) Utilizam papel reciclado e/ou ecoeficiente? 

7) O óleo utilizado em fritura é doado para alguma instituição? 

8) Existem medidas de economia de energia elétrica, água e materiais de 

consumo? 

9) O computador fica em modo standby? 

10) É dada preferência ao consumo de produtos locais e da estação? 

11)  Priorizam fornecedores de produtos orgânicos? 

12)  Há informativo nas UH´s para que o hóspede evite trocar de toalha/roupa 

de cama todos os dias? 

13)  Os funcionários são estimulados a utilizarem o mesmo copo de plástico ou 

que levem suas próprias garrafas? 
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ANEXO B 

 

 

Projeto Apoema - Educação Ambiental  

(Antigo Projeto Vida - Educação Ambiental) 

  

M E I O - A M B I E N T E 

Textos e Conferências 

  

Planeta em agonia 

REVISTA ISTO É Nº 1579 – 5 de janeiro de 2000  

Desertificação, poluição, aumento da temperatura, furacões. Os efeitos do 
descaso com a natureza tendem a se agravar.  

CRISTIANE CORREA 

 

 Quando o assunto é meio ambiente, os prognósticos para os próximos 100 anos são alarmantes. 
Não se trata apenas de exagero dos ambientalistas. A preocupação com o desenvolvimento 
sustentado ganhou espaço em universidades, governos e grandes empresas. Finalmente 
percebeu-se que, se há um limite para o crescimento das atividades do homem na Terra, essa 
linha divisória é justamente o modo como o ser humano interage com a natureza. Haverá água 
para todos? Comida? Qual será o efeito do superaquecimento global? Devem ser estabelecidas 
barreiras comerciais ou penalidades para países que agridem o meio ambiente? As perguntas 
proliferam e as respostas são nebulosas. "A verdade é que ninguém sabe exatamente o que pode 
acontecer, mas se cruzarmos os braços e esperarmos para ver será tarde demais", avisa o 
professor John Holdren, da Universidade de Berkeley. 

  

Desde os anos 50 a economia mundial praticamente quintuplicou seu tamanho. Quase metade dos 
seis bilhões de habitantes do planeta hoje vive em cidades e o mundo moderno, que trouxe a 
tecnologia, definiu novos padrões de comportamento. Essas transformações foram ainda mais 
intensas nos países ricos e carregaram a tiracolo o impacto ambiental. Desmatamento, alto 
consumo de energia e poluição são os mais visíveis. Nos países subdesenvolvidos, a situação não 
é melhor. A pobreza é um poderoso inimigo que põe em risco os recursos naturais renováveis, 
como solo e água. Some-se a isso o crescimento da população, que deverá atingir nove bilhões de 
habitantes até o ano 2050. O cientista Holdren não tem dúvidas de que esse cenário vai criar 
situações bastante adversas. "Até 2010 ou 2015 o clima terá mudado tanto que a maioria das 
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regiões do planeta já terá sido afetada." O leque de consequências será variado: de tempestades e 
furacões mais constantes e intensos à diminuição do potencial da agricultura e da pesca, incluindo 
a disseminação de doenças tropicais. Holdren cita ainda o exemplo do índice de calor (combinação 
de umidade e temperatura) de Washington, que deverá aumentar consideravelmente. Nos últimos 
30 anos esse índice foi de 29,4oC. A expectativa, no entanto, é de que alcance 35oC em 2010 e 
40,5oC em 2025. 

Mas se ninguém ficará livre dos perigos, o que poderá acontecer no Brasil? Segundo o biólogo 
João Batista Drummond Câmara, gerente de resíduos do Ibama e Coordenador do Global 
Environment Outlook Report Relatório da UNEP (United Nations Environment Programme), os 
principais problemas ambientais que o País vai enfrentar são os seguintes: 

1. Perda de biodiversidade, principalmente pelo desmatamento contínuo em praticamente todos os 
ecossistemas. 

2. Contaminação do solo e água pelo uso indiscriminado de agrotóxicos. 

3. Assoreamento de cursos d’água pela agricultura inadequada e inundações severas em cidades 
e áreas rurais. 

4. Redução de disponibilidade de água potável. 

5. Aumento local da temperatura. O Brasil, assim como os demais países que possuem 
urbanização intensa na região costeira, sofrerá com a elevação da temperatura estimada entre 
1oC e 3,5oC até o ano 2100, devido ao conhecido efeito estufa. 

6. Contaminação do ar e aumento de perdas econômicas resultantes de queimadas e incêndios 
florestais em larga escala, causando problemas de saúde pública (respiratórios e alérgicos), 
interrupção freqüente de fornecimento de energia elétrica e outros problemas comuns durante os 
períodos de queimadas, principalmente no cerrado e na região da Amazônia. 

7. Desertificação intensa em áreas de solo frágil que estão sendo destruídos pela expansão da 
soja, especialmente na Bahia, no Piauí e no Tocantins. 

8. Aumento da contaminação ambiental de áreas urbanas, por deposição inadequada de resíduos 
sólidos (domésticos, industriais e hospitalares) e devido aos poucos investimentos públicos e 
privados em programas de reciclagem em relação à produção total de resíduo no País. 

A situação é tão preocupante que as grandes empresas se renderam aos apelos ambientais e 
começaram a se movimentar. Ninguém quer ter a sua imagem associada à degradação da 
natureza. Um recente consórcio formado por gigantes como Volvo, Monsanto, Unilever, Electrolux 
e Deutsche Bank retrata a batalha que atualmente se trava na busca de estratégias sustentáveis. 
Segundo pesquisas dessas companhias, é opinião corrente entre líderes industriais e a 
comunidade financeira que o meio ambiente será a principal preocupação mundial num prazo não 
maior que 15 ou 20 anos. Assim, quem está engajado em projetos de crescimento sustentável para 
o futuro pode sentir no bolso o que isso representa hoje: uma sensível valorização de suas ações. 
Outro ponto é a receptividade do mercado. Aos poucos os consumidores começam a procurar os 
chamados "produtos verdes", que provocam menor impacto ambiental, mesmo que isso implique 
em preços mais altos (entre 5% e 15%). Um exemplo é o que acontece na maior área de negócios 
da Electrolux, a Linha Branca/Europa. Os produtos "verdes" responderam por 10% das vendas da 
empresa em 1997, naquele segmento. Leif Johansson – presidente da Volvo e do consórcio, 
explica que a conscientização dos consumidores pode ser percebida principalmente em regiões 
como Escandinávia, Alemanha, Suíça e costa leste dos Estados Unidos, mas a tendência é se 
espalhar cada vez mais. "Em países como a Itália, por exemplo, em que a população não era nada 
‘verde’, agora há muito mais preocupação", garante. 

 



 

 

53

 

ANEXO C 

 

As 65 ações da Carta Ambiental dos Hotéis Accor 
 
O quadro abaixo apresenta as 65 ações da Carta Ambiental precisando o 
grau de envolvimento da Direção, a perícia técnica necessária e a 
visibilidade das ações para os clientes. 
 
INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 
01. Sensibilizar os colaboradores para a proteção ambiental 
02. Integrar a preservação ambiental em todas as funções 
03. Sensibilizar os clientes para o ambiente 
04. Propor aos seus clientes meios de transporte menos poluentes 
 
ENERGIA 
05. Definir os objetivos de restrição do consumo 
06. Acompanhar e analisar os consumos mensalmente 
07. Fazer uma lista das melhorias técnicas 
08. Organizar a manutenção preventiva 
09. Garantir a otimização da utilização das instalações técnicas 
10. Instalar um sistema de iluminação eficaz nas fachadas 
11. Utilizar lâmpadas fluorescentes compactas para a iluminação permanente (24 horas) 
12. Utilizar lâmpadas fluorescentes compactas nos quartos 
13. Utilizar LEDs para reclamos luminosos externos 
14. Utilizar LEDs para sinalização das saídas de segurança 
15. Utilizar mini bares económicos nos hotéis 
16. Isolar as tubagens que transportam fluídos quentes/frios 
17. Utilizar caldeiras económicas 
18. Recuperar a energia do sistema de ventilação 
19. Utilizar um sistema de ar condicionado economizador de energia 
20. Recuperar a energia do sistema de climatização 
21. Utilizar painéis solares para a produção de água quente sanitária 
22. Utilizar painéis solares para o aquecimento da água das piscinas 
23. Dar prioridade à energia verde 
 
ÁGUA 
24. Definir os objetivos de restrição do consumo 
25. Acompanhar e analisar os consumos mensalmente 
26. Utilizar os redutores de débito nas torneiras 
27. Utilizar os redutores de débito nas duchas 
28. Utilizar casas de banho económicas no que diz respeito ao consumo de água 
29. Utilizar uma lavandaria económica no que diz respeito ao consumo de água 
30. Propor uma reutilização das toalhas 
31. Propor uma reutilização dos lençóis 
32. Eliminar os sistemas de refrigeração nos quais há perda de água 
33. Utilizar a água da chuva 
 
ÁGUAS RESIDUAIS 
34. Recolher óleos alimentares usados 
35. Recolher de gorduras alimentares 
36. Tratar ou fazer tratar as águas residuais 
37. Reciclar as águas residuais Envolvimento da Direção 
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RESÍDUOS 
38. Reciclar as embalagens de papel/cartão 
39. Reciclar os papéis, jornais e revistas 
40. Limitar a utilização de embalagens não reutilizavéis para o aprovisionamento do hotel 
41. Reciclar as embalagens em vidro 
42. Reciclar as embalagens plásticas 
43. Reciclar as embalagens metálicas 
44. Organizar a triagem nos quartos 
45. Limitar a embalagem individual dos produtos de higiene nos quartos 
46. Reciclar os resíduos orgânicos do restaurante 
47. Reciclar os resíduos verdes dos jardins 
48. Tratar as pilhas/acumuladores do hotel 
49. Tratar as pilhas/acumuladores dos clientes 
50. Reciclar os resíduos elétricos e eletrónicos 
51. Reciclar os tinteiros e os tóneres 
52. Tratar os tubos/lâmpadas fluorescentes compactas 
 
CAMADA DE OZONIO 
53. Suprimir as instalações que contêm CFC 
54. Verificar a estanquecidade dos equipamentos contendo CFC, HCFC ou HFC 
 
BIODIVERSIDADE 
55. Reduzir a utilização de inseticidas 
56. Reduzir a utilização de herbicidas 
57. Reduzir a utilização de fungicidas 
58. Utilizar adubos orgânicos 
59. Regar de forma equilibrada 
60. Utilizar plantas adaptadas ao contexto local 
61. Plantar pelo menos uma árvore por ano 
62. Participar de uma ação de preservação do ambiente local 
 
COMPRAS ECOLÓGICAS 
63. Utilizar papel ecológico 
64. Favorecer os produtos com rótulo ecológico 
65. Favorecer a agricultura biológica 
 
CERTIFICAÇÃO 
Certificação ISO14001 

 

  


