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Problematização e Hipóteses 

A hotelaria é um dos segmentos tidos como  de grande consumo de 

água, consumo energético, gerador de resíduos, enfim, grande gerador de 

impactos ambientais. 

Ao problematizar os impactos ambientais na área hoteleira são roquense 

são averiguados diversos fatores como a organização do próprio hotel , desde 

uma arquitetura falha, não voltada para o lado ambiental, sem construção de 

local próprio para o acondicionamento de resíduos sólidos, sem encanamento 

apropriado para reutilização das águas dos chuveiros, sem utilização de 

controladores de energia nos corredores, entre outros aspectos. E ai percebe-

se que a responsabilidade não é somente dos meios de hospedagem, mas 

também das pessoas que freqüentam esses empreendimentos, da quantidade 

de gasto energético que é gerado dentro de uma unidade habitacional, seja por 

esquecimento da lâmpada ligada, ou pelo uso do ar condicionado,da troca 

constante de roupas de cama,de toalhas,quanto de água é desperdiçado, 

devido ao mau uso da torneira ou do banho demorado; quanto de resíduo é 

gerado pelo não aproveitamento de folhas para rascunho ou ainda o quanto o 

turista é consciente em evitar o desperdício de alimentos dentro de um hotel. 

Questões como essas que nos servem para refletir e analisar o quanto é 

complexo o tema sustentabilidade no âmbito dos meios de hospedagem, e 

também nos fazer perceber o quanto é preciso a conscientização nessa área. 

 

Justificativa 

São Roque é uma cidade turística que fica situado no interior de São 

Paulo a aproximadamente 55 km da capital do estado. Há no município 

aproximadamente seis hotéis e 14 pousadas de pequeno e grande porte . 

O segmento hoteleiro da  vem sendo visado por outros setores da 

economia e grupos de defesa ao meio ambiente, principalmente em grandes 

hotéis construídos em áreas onde o contato com a natureza é direto, e 

oferecem mais riscos ao meio ambiente. A atenção que está sendo dada, tanto 

por governantes, mídia, órgãos de fiscalização,empresas concorrentes, e 

principalmente turistas e hóspedes que viajam para esses locais são fatores 

que contribuem para que esta mudança esteja ocorrendo. 

De acordo com De Conto (2005) 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, cumprindo 

rigorosamente a legislação ambiental; minimizando o uso dos recursos 

naturais, a geração de resíduos sólidos, praticando a educação ambiental, 

procurando fornecedores com responsabilidade ambiental e comunicar 



abertamente sua política e práticas ambientais para quem estiver interessado; 

monitorando assim, o impacto ambiental desenvolvido pela atividade hoteleira. 

O gerenciamento responsável dos recursos energéticos e hídricos, 

combinados com práticas de redução de resíduos e conceitos de ecoeficiência 

são meios eficientes para alcançar a lucratividade e a sustentabilidade de longo 

prazo. Essa combinação só é possível e eficiente se tendo uma equipe 

consciente. A responsabilidade social para com os colaboradores operacionais 

é fundamental não apenas para o bom andamento  ambiental mas para todos 

os procedimentos operacionais do empreendimento. Vindo agregar valores 

ambientais  e sociais, vários são os projetos e as novas perspectivas que 

contemplam, dentro da hotelaria, a preservação ambiental e o uso racional das 

reservas, naquilo que chamamos de “hotelaria verde”,  “hotelaria sustentável” 

ou ainda o empreendimento que abre as portas para um futuro melhor. 

 

Objetivos 

Uma boa parte dos hotéis e pousadas  de São Roque ficam situadas em 

áreas verdes, onde é bem notável a presença do meio ambiente, então 

ressaltar em nos meios de hospedagem dessa região a importância da 

diminuição dos impactos ambientais para essa região fica ainda mais 

interessante. 

Fazer um planejamento de gestão ambiental para a área hoteleira na 

cidade de São Roque, visando um controle sustentável que conscientize 

proprietários, funcionários e hóspedes de hotéis e pousadas, para a 

importância do impacto ambiental causado pela alta quantidade de resíduos 

gerados,consumo de energia e desperdício de água, para que estes diminuam. 

O programa de gestão ambiental é definido de acordo com os objetivos 

e metas do hotel, sendo designados os responsáveis para sua implementação 

em cada setor do hotel, fornecendo-lhes os meios necessários para que o 

cronograma estabelecido seja cumprido. Para isto, cada setor do hotel deverá 

ter alguém responsável para cumprir o programa decorrente do plano de ação, 

estabelecido na fase do planejamento ambiental. O objetivo do programa de 

gestão ambiental é controlar os impactos ambientais identificados. 

Promover palestras para os administradores e funcionários dos hotéis e 

pousadas nas questões ambientais, colaboração dos clientes nas campanhas 

de proteção ambiental, redução do consumo de energia e água e chamar a 

atenção dos turistas para a os principais pontos turísticos ambientais que 

cercam a cidade. 

 

 



Referenciais teóricos  

Para Fenger (2002), o planejamento hoteleiro envolve diversas variáveis, 

sendo uma delas relacionada à questão ambiental. Assim segundo o autor, 

desenvolver a hotelaria e ao mesmo tempo conciliar o respeito à 

sustentabilidade, isto é, preservar o meio ambiente, a cultura local e manter-se 

o atrativo turisticamente é um dos principais desafios para os planejadores 

hoteleiros. 

  Entende-se que a qualidade na exploração hoteleira depende, e muito 

da qualidade do meio ambiente no qual ela está inserida. Neste contexto, a 

gestão ambiental, tendo em vista o controle e gestão dos resíduos geradores e 

a conseqüente escassez de recursos naturais que está ocasiona são 

consideradas fator fundamental para o planejamento hoteleiro. 

Em função disso, os hotéis estão trazendo o gerenciamento ambiental para dia-

a-dia de seus negócios, pois utilizam os recursos naturais, energia, água e 

outros materiais que estão sob ameaça crescente (GONÇALVES, 2004). 

Há uma série de programas, projetos e sistemas de gestão ambiental sendo 

implementados pelas empresas brasileiras.  

Metas 

 

Recursos 

Uso de um notebook (da Marca HP) para fazer planilhas entre os hotéis, 

pousadas e outros que aderirem ao projeto para verificar fazer as anotações 

caracterizações e diferenças de cada um. Uso de uma câmera digital (Marca 

SONY) para registrar as imagens de cada meio de hospedagem que está 

sendo trabalhado para verificar a diferença entre eles e poder os recursos que 

cada um trás. 

Orçamento 

Ao preocupar se em reduzir os impactos ambientais em meios de 

hospedagem é um beneficio que visa ser gerado em ambas as partes,os locais 

de hospitalidades de São Roque ajudam a preservação do meio ambiente e o 

objetivo do retorno dessa redução também reduzam os custos gerados pela 

diminuição dos valores de energia elétrica,água e com o marketing gerado pelo 

programa sustentável que o local vai gerar, esperamos também que aumentem 

a procura de hóspedes por esse locais que serão aplicados os projetos, pois 

hoje em dia um dos assuntos que vem mobilizando divisas instituições é o 

desenvolvimento sustentável. 

Os hotéis vinculados com esse projeto terão uma proposta de ajuda de 

custo beneficio para o desenvolvimento deste. 



Todo o tipo de gasto gerado por cada hotel para o projeto, como meio de 

transportes, folhetos, impressão e outros pequenos gastos, serão apresentados 

para os hotéis. 

 

Cronograma 

O Projeto terá a proposta de duração de 12 meses para o acompanhamento do 

coordenador e desenvolvimento destes para verificar os pontos positivos e 

negativos para os temas apresentados nas metas  desta implantação e como 

cada hotel/Pousada está se adaptando e os benefícios que estão sendo 

gerados ou não. 
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